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Årsmöte
Söndag den 22 mars kl 14 i Hagsätra
Välkommen till föreningens årsmöte som denna gång hålls hemma
hos styrelsemedlemmen Christina Tillö i Hagsätra, närmare bestämt
Glanshammarsg 91, nb. För vägbeskrivning, se bifogad kallelse!
Kl 15 berättar Lars-Olof Nilsson från Vänortsföreningen
Jönköping-Bangladesh i ord och bild om sina intryck från sin
utvärderingsresa till Bangladesh årsskiftet 08/09.
Handlingar bifogas detta utskick. Fika serveras till självkostnadspris.

Nytt från Barhatta
Det treåriga projektet som vi haft medel från Forum Syd att stödja
är nu avslutat och ska avrapporteras. Projektet har uppfyllt många
av sina mål, men inte det att vara självförsörjande efter projektet.
Därför diskuterar nu styrelsen en tvåårig förlängning 2010-2011
med SUS.

Barhattaprojektet har sin egen teatergrupp som varje år sätter upp olika dramer,
oftast baserade på olika problem som uppmärksammats, som kvinnors situation,
handikapp- och hälsofrågor. Forumteater innebär att skådespelarna avbryter sin
föreställning vid en vändpunkt och kommunicerar med publiken kring olika alternativa händelseförlopp. Föreställningarna annonseras via affischer och genom
de olika grupperna och samlar stor publik på de öppna platser där de framförs.

Forum Syd hos SUS
I november besökte Johan Juffermans, vår handläggare på
Forum Syd, Bangladesh och
SUS. Forum Syd har i olika
omgångar förmedlat stöd till
SUS genom tre olika svenska
organisationer; Kväkarhjälpen,
Vänortsföreningen JönköpingBangledesh och vår egen förening. Johan träffade ledningen
och medarbetarna på SUS och
gjorde olika besök på fältet, bl
a i Barhatta, projektet vi arbetar
med. Genom Kväkarhjälpen
finansierar Forum Syd en utvärdering av SUS som organisation
och dess verksamhet som görs
under första kvartalet 2009.

Val i Bangladesh
Efter 7 år hölls det parlamentsval
i Bangladesh den 29 december
2008. För att undvika valfusk
har alla röstberättigade fått
identitetskort med foto. Valet
bevakades av 600.000 poliser
och 150.000 nationella samt
50.000 internationella valobservatörer. Hela 85 % av de
röstberättigade 81 millionerna,
gick till valurnorna. Det blev
den förhandstippade tidigare
premiärministern Sheikh Hasina
från Hwamiförbundet och hennes allierade som tog hem segern
med 75 % av rösterna. Efter att
valresultatet redovisats uppstod
en del sammanstötningar men
som helhet anses valet ha varit
mycket lugnt.

Medlemsavgift 2009
Kom ihåg medlemsavgiften! Bidra gärna därutöver till fortsatt
stöd till Barhattaprojektet!

Marianne Hofstens stipendiefond
I förra medlemsbladet presenterades två av 2008 års mottagare av stipendium från Marianne
Hofstens stipendiefond, som vår förenings medlemmar har skapat genom donationer. Här möter du ytterligare två flickor som inte hade kunnat studera vidare utan denna hjälp. De har fått
bidrag till läromedel från fonden de senaste tre åren.
Asma vill bli lärare
Asma kommer från byn Akashee i Netrakonadistriktet.
Hennes pappa Islam Uddin är bonde och modern Rahima Akter är hemmafru, ingen av dem har fått någon
formell undervisning och kan inte ens stava sina egna
namn. Asma studerar nu sitt andra år på ”Jubayda Rahman Mohila college of Modon upzila”, en högskola
för kvinnor.

musik. Efter att ha fullföljt sin utbildning vill hon bli
lärare och genom detta kunna stå på de fattiga barnens
sida och utrota analfabetism.

Hon startade sitt studieliv genom SUSs Akashee
NFPE-skola 1998. Efter att ha slutfört sina första tre
år blev hon antagen till grundskolan Akashree Registereds fjärde årskurs 2001. Hon fick kämpa för att få
fortsätta med sin skolgång då hennes föräldrar ville ta
henne därifrån efter årskurs 5 men fick till slut börja på
Bashoree Meheronnessa high school. År 2007 blev ett
speciellt år för henne då hon klarade sin SSC-examen
(Secondary School Certificate).

Selina – namnet på en begåvad flicka

Hennes föräldrar är mycket nöjda med hennes framgång och har stöttat henne genom studierna. Nu studerar Asma vidare och både hon och hennes familj
hoppas att hon ska kunna slutföra sin utbildning upp
till en Baschelor of Arts (BA).
Asma säjer att hon på sin fritid hjälper sina yngre bröder
med deras utbildning och gillar att läsa och lyssna på

”We extend our cooperation to materialize her
dream”

Selina kommer från Islampurområdet i Netrakonas
kommun. Hon är det femte barnet i raden av två bröder
och sju systrar. Hennes far jobbar med låsreparationer och modern, som står för merparten av familjens
försörjning, säljer lokalt producerade bakverk. Selina
är medlem i SUSs ”Micro-Finance” projekt. Familjen
har mycket svårt att klara sin försörjning men lyckas
trots detta hålla fyra av barnen med utbildning, vilket
totalt kostar familjen 4500.00 tk.
Selina började sina studier år 1992 vid SUSs NFPEskola i Islampur. Efter tre lyckade år där kom hon in
på fjärde klass på Chandra Nath, statlig grundskola, år
1995. I det läget sa hennes föräldrar stopp till hennes
fortsatta utbildning men med stöd från SUS kunde hon
gå vidare till Janahara Memorial, kvinnlig högskola.
Hon lyckades där uppnå mycket goda studieresultat
och lärarna fäste sig speciellt vid henne och gav henne
möjlighet att fortsätta sin utbildning kostnadsfritt. År
2002 vann hon ytterligare gott tycke bland lärarna
genom att klara en SSC examination galant och föräldrarna fick då upp intresset för hennes utbildning
ytterligare. Hon tog sig vidare och blev antagen för
HSC, Higher Secondary Certificate vid Natrakonas
statliga kvinnocollege. Även här lyckades hon förundra
alla genom sina studieframgångar. Fattigdom kan inte
stoppa viljan att studera.
För närvarande studerar Selina engelska för andra året
vid Ananda Mohons universitet. Hon läsar skönlitteratur och tidningar. På sin fritid drömmer hon om att
bli advokat och kunna hjälpa de fattiga.

Skolflicka i SUS-skola i Barhatta

Hennes mamma Marium säjer till Selina: ”Jag ska ge
dig pengar så får du i gengäld visa mig framgångar med
dina studier”. Marium önskar få se sin dotter som en
framgångsrik självförsörjande kvinna.

