
VIKTIGT!                                                                                                                            

UPPDRAG BANGLADESH
Dessa två sidor beskriver lite mer om det arbete som Rune och Maria kommer att bli 
engagerade i under den beräknade treårsperioden i Bangladesh. Vi hoppas att denna 
information ska motivera dig att hjälpa oss att placera dessa  två nyckelpersoner i 
BANGLADESH.

VARFÖR?                                                                                                                                             
Maria kommer att medverka till att göra skillnad för de mest utsatta i Dhakas slum. 
Huvudstaden i Bangladesh har nu 15 miljoner människor och är väldens snabbast 
växande stad. Av dessa bor ca 3,5 miljoner i ca 4000 slumområden med helt 
undermåliga sanitära förhållanden. Det är i några av dessa slumområden som Maria 
Karlsson skall arbeta som resursperson tillsammans med människorna och aktiva lokala 
organisationer.                                                                                                                                     

Det är speciellt tre sektorer som Maria kommer att prioretera:

1. Att organisera aktiviter som stärker kvinnor, speciellt gravida kvinnor och barnens 
livsmiljö. Dödsfall i samband med förlossning är mycket vanliga.

2. Leda utveckling av utbildningsinsatser både för barn och vuxna, läskurser och 
slumskolor samt informations- och samtalsgrupper kring mänskliga rättigheter.

3. Att organisera inkomstbringande aktiviter samt medverka till insatser som förbättrar 
sanitet och hemmiljö. 

I ett land som Bangladesh är det ett tufft uppdrag att vara med i insatser som speciellt lyfter 
kvinnor och flickors rättigheter. Vår målsättning är att medverka till att människor kommer 
ur slummiljön. Vi behöver få hjälp till Marias underhåll för en beräknad treårsperiod. Den 
beräknade årliga budgeten för Marias insats är 400 000 kr.

Rune som en av MAF:s mest erfarna piloter kommer att medverka till att MAF:s flygprogram 
kan fortsätta. Vårt amfibieflygplan som kan landa på fast mark och vatten möjliggör för 
organisationer att göra insatser för de mest utsatta i kustområdet plus många andra utsatta 
områden i landet där bl.a. flera båtsjukhus är beroende av flyghjälpen.  Vi utgör också 
den enda flygambulans som finns. Tyvärr är det ofta människor som inte har pengar som 
behöver hjälp. Vi har ständigt behov av ekonomiskt stöd till vår operativa verksamhet.                                                                                                      
Den beräknade årliga budgeten fär Runes verksamhet har vi satt till densamma som för 
Maria,alltså 400 000 kr. Vi hoppas givetvis på mer då behoven är stora. 

Dagsläget är att vi har ca 300 000 kr av de 800 000 kr som är vår budget för år 2015.

Församlingen i Dals Ed som Rune och Marie tillhör kan ställa sig bakom en liten del av 
underhållet. Vi hoppas nu att fler församlingar/secondhandbutiker/företag och enskilda vill 
vara med att förverkliga denna utmaning. 

Läs mer på nästa sida!



Om 10 församlingar vill vara med att bidra med 2 500 kr/månad blir det 300 000 
kr. Om Vi 10 secondhandbutiker vill bidra med 10 000 kr per år ger det 100 000 
kr. Vi hoppas också på privata gåvor och att sponsorer ska ge en årlig summa av 
ca 100 000 kr per år.

OM VI TILLSAMMANS HJÄLPS ÅT  
KAN VI VARA MED ATT GÖRA NÅGOT BRA! 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Not: MAF Sverige har 90-konto.  
Det säkerställer att din hjälp går till rätt ändamål.   

Önskas ytterligare information kontakta: 
Lars-Erik Wallhagen mobil.070-5513374 mail.le.wallhagen@maf.se eller  
Mona Hedestig mobil.070-5822057 mail. monahedestig@gmail.com

Bakgrund/Fakta: Svensk mission och hjälpinsatser av olika slag har funnits i 
landet sedan Bangladesh bildades 1972. Lars-Erik Wallhagen är den svensk 
som har haft mest kontakt med civilflyget i Bangladesh. Från 1995 -2002 var 
MAF Sverige ansvarig för tillkomsten och utvecklingen av hjälpflyget, MAF:s 
flygprogram i Bangladesh. I dag är det intergrerat i MAF:s internationella arbete 
där MAF Sverige är en viktig partner för att möjliggöra arbetet i olika länder.

Några fakta om hjälpflygets insatser i Bangladesh ett normalår: 
Antal flygningar: 750                                                                                                                                           
60% Stöd till hjälporganisationer (antal organisationer 135).  
Antal hjälparbetare m.fl som använder flyget: 2900                                                                                                                                             
17% Ambulans och medicinska flygningar ca: 130                                                                                        
18% Ekonomisk utveckling, företag och stöd till landets olika utvecklingsprogram                              
5%   Övriga flygningar

Flyget når ut .... Utsatta kvinnor i slummen 
behöver vår hjälp.

Utsatta i svårtillgängliga 
områden får hjälp.                                
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