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Om Bangladesh
Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder med mer än 1 000 invånare per
kvadratkilometer. Den fattiga nationen trängs i ett stort deltalandskap kring stora floder som
exempelvis Ganges. Jorden är bördig men låglänt, och landet svämmas ofta över av monsunregn och härjas av cykloner och flodvågor. Landet har en befolkning på över 160 miljoner
människor på en yta som är mindre än en tredjedel av Sveriges. Runt 30 procent av
befolkningen bor i städer och urbaniseringstakten är extremt hög.
Sedan självständigheten 1971 har Bangladesh gjort stora framsteg i att förbättra
befolkningens grundläggande livsvillkor. Medellivslängden har ökat och fattigdomen och
barnadödligheten har minskat påtagligt. Men trots
framgångarna är Bangladesh fortfarande ett fattigt
land. Nästan varannan bangladeshier lever på mindre
än 1,25 dollar om dagen. Utsattheten för resurssvaga
människor i Bangladesh är stor, dels på grund av
landets sårbarhet för naturkatastrofer, dels på grund
av prisfluktuationer på mat.
Arbetslöshet är ett stort problem i Bangladesh. Det
stora flertalet människor, både i städerna och på
landsbygden, är aktiva inom den så kallade
informella, svarta sektorn av ekonomin. Det innebär
att de inte har någon formell anställning men ändå
arbetar. Över tre miljoner bangladeshier arbetar inom
klädtillverkningen och av dem är det stora flertalet
kvinnor. Arbetsförhållandena är usla och lönerna
bland de lägsta i världen.

Bangladesh i siffror
Antal invånare (2016)
Andel som lever på mindre än 1,9 dollar per dag

162 951 560
44 %

Andel gifta 18-åriga kvinnor

52 %

Barnadödlighet före fem års ålder

3,8 %

Andel barn mellan 5 och 14 år som arbetar hel- eller deltid
Andel läs- och skrivkunniga vuxna

Bildtext infogas via menyn referenser/infoga beskrivning

4%
59 %
Källa: landguiden.se, Unicef State of the World’s Children 2016
Senast uppdaterad: augusti 2017
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Situationen i landet
Hälsovården i Bangladesh är dåligt utbyggd. Familjeplanerings- och vaccinationsprogram har
nått en majoritet av befolkningen, men många har i övrigt ingen tillgång till modern sjukvård.
Ett stort problem inom den offentliga hälso- och sjukvården är bristen på läkare och
sjuksköterskor. Många saknar tillgång till rent vatten och är hänvisade till undermåliga
sanitära anläggningar. I städernas växande slumområden finns varken vatten eller avlopp och
floderna blir öppna avloppskanaler. Särskilt under de regelbundet återkommande
översvämningarna härjar diarréer, kolera och andra sjukdomar.
Omkring en tredjedel av befolkning är under 18 år. Barns status är generellt låg i landet och
särskilt flickor har en utsatt position i samhället. Nära hälften av alla barn under fem år är
hämmade i växten på grund av svår undernäring. Barnäktenskap är mycket vanliga och
många gravida flickor och kvinnor lider av undernäring.
Tidigare arbetade många barn inom klädindustrin, men efter internationella protester på 1990talet har barnarbete inom konfektion nästan upphört. Samtidigt gjordes satsningar på att få
barn att gå i skola, vilket kan ha bidragit till att barnarbetet minskat något. Barn som arbetar
utsätts ofta för stora risker, både fysiskt och psykiskt. Barnprostitution är förbjudet i lag men är
ändå mycket vanligt. Även trafficking och kidnappning av barn förekommer.
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SOS Barnbyar i Bangladesh
SOS Barnbyar har arbetat i Bangladesh sedan 1973 och erbjuder förutom de traditionella
barnbyarna stöd till familjer i form av sjukvård, barnomsorg, skolgång och yrkesutbildning för
ungdomar och föräldrar.
Idag finns här sex SOS barnbyar som ger hem åt 900 barn, fem ungdomsboenden för totalt
300 unga, fyra grundskolor med plats för totalt 2 700 barn och tre yrkesskolor där 300 unga
får en utbildning som ska leda dem ut på arbetsmarknaden.
Fem sociala center driver bland annat familjestärkande program som hjälper närmare 1 700
familjer med totalt 4 000 barn så att de ska kunna försörja sig själva och ta hand om sina barn
på ett bra sätt.
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SOS barnby Chittagong
Chittagong ligger vid Karnaphuliflodens utflöde vid Bengaliska bukten och är den näst största
staden i Bangladesh. SOS barnby Chittagong byggdes 1989 efter den stora flodvågskatastrofen då 50 000 människor omkom och många barn förlorade sina föräldrar.
SOS barnby Chittagong består av 12 familjehus med totalt 130 barn och ett antal byggnader
för administration och gemensam aktivitet samt en moské. I anslutning till barnbyn finns en
grundskola som tar emot 300 elever. Byggnaderna är även anpassade för att kunna fungera
som skyddsrum som människor kan söka sig till när en cyklon slår till mot staden.
Ungdomar i barnbyn som är på väg ut i vuxenlivet bor i ett särskilt ungdomsboende där de
successivt kan bli självständigare och samtidigt få stöd och hjälp att till exempel söka
utbildning eller arbete. För närvarande har ungdomsboendet plats för 50 unga.
Det sociala centret bedriver bland annat familjestärkande program där familjer som befinner
sig i särskilt svåra omständigheter kan få hjälp med barnomsorg, skolgång, yrkesutbildning för
föräldrar, psykologstöd samt samtalsgrupper om föräldraskap. Totalt 1 800 barn och föräldrar
får hjälp via det sociala centret.
I Chittagong finns också en yrkesskola, där ungdomar kan utbilda sig till bland annat snickare
eller mekaniker. Yrkesskolan har plats för 30 elever i taget.
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SOS barnby Sylhet
SOS barnby Sylhet ligger intill floden Surma i nordöstra delen av Bangladesh, inte långt från
gränsen mot Indien. I provinsen Sylhet bor ungefär åtta miljoner människor. Viktiga näringar i
området är odling och produktion av te samt utvinning av naturgas.
Barnbyn i Sylhet invigdes 2011. För närvarande bor 120 barn i de 14 SOS-familjerna.
Det sociala centret som ligger i anslutning till barnbyn bedriver bland annat familjestärkande
program där familjer som lever i utsatthet kan få hjälp med till exempel barnomsorg, skolgång,
yrkesutbildning för föräldrar, psykologstöd och samtalsgrupper om föräldraskap. 1 400 barn
och föräldrar i totalt 250 familjer ingår för närvarande i det familjestärkande programmet i
Sylhet.
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SOS barnby Bogra
SOS barnby Bogra ligger 22 mil väster om huvudstaden Dhaka och åtta kilometer norr om
staden Bogra. Området har ett rikt kulturarv som lockar många turister. Här ligger exempelvis
Mahasthangarh som är en av de äldsta arkeologiska platserna i landet och är helig för
hinduer, buddhister och muslimer. Mer än en miljon människor lever i extrem utsatthet i
området kring Bogra. De flesta som bor här lever på jordbruk, antingen som bönder eller som
säsongsarbetare på jordbruk. Under de senaste decennierna har många människor sökt sig
till städerna. En stor del av människorna saknar skolutbildning, 47 procent kan varken läsa
eller skriva.
SOS barnby Bogra invigdes 1995. Här bor för närvarande 110 barn i de tio SOS-familjerna.
45 av de äldre ungdomarna bor i ungdomsboendet som ligger i anslutning till byn.
I det familjestärkande programmet får 377 familjer, som annars riskerar splittras, stöd för att
kunna försörja sig och ta hand om sina barn på ett bra sätt.
SOS Barnbyar stödjer också lokala skolor för att säkerställa att barn och unga får en
utbildning så att de ska kunna växa upp till starka självständig och självförsörjande vuxna.
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