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Historien har vakt internasjonalt engasjement på sosiale medier som Twitter og Facebook. Kvinneorganisasjoner i
Bangladesh har demonstrert i gatene.

- Saken er kjent, men dette er ikke hovedoppslaget i storbyavisene. Hun er nok dessverre én av mange, sier Inge
Amundsen.

Forbød sharia
I juli i fjor fordømte høyesterett i Bangladesh bruken av sharialover, likevel fortsetter praksisen på landsbygda.

- Myndighetene er opptatt av å begrense den muslimske bevegelsen. De mer ekstreme religiøse partiene utgjør en mektig
opposisjon. De har liten innvirkning på toppolitikken, men har stor makt i distriktene. Der styrer mullahene både
velferdstiltak og skolegang, og få tør opponere, forklarer Amundsen.

- Er ekstremistenes innflytelse økende?

- På kort sikt ser det slik ut, på lengre sikt har jeg tro på at Bangladesh vil fortsette dagens kurs. Den sekulære
regjeringen er opptatt av å løfte de fattige, og gi flere skolegang. Det kan gi resultater, sier Amundsen.

De siste dagene har det vært generalstreik i Dhaka.

- Tilhengere av et av opposisjonspartiene har skapt kaos i gatene, og vanlige arbeidere har ikke våget annet enn å holde
seg hjemme fra jobben, forteller Amundsen.

Nesten 90 prosent av befolkningen i Bangladesh er muslimer, de fleste utøver en moderat form for islam.

Fetteren rømte
Fetteren Mahbub ble også dømt for utroskap. Han skulle få 200 piskeslag, men klarte å rømme etter de første slagene.

Det maktet ikke Hena Begum.

- Jeg ble kalt til rådsmøtet i Mahbubs hjem, og jeg gråt da de sa hvilken straff de skulle gi henne, forteller 14-åringens
far til den britiske avisen Guardian. Han og kona måtte selv bære den livredde datteren til verandaen hvor piskingen fant
sted.

Mahbubs familie flyktet fra landsbyen da politiet begynte å interessere seg for saken. Flere er i politiets søkelys for ikke
å ha gjort noe for å avverge avstraffelsen. Fire mennesker skal være arrestert, deriblant en mullah.

Hena ble begravd på familiens gravsted i den lille byen som ligger cirka 60 km sør for Dhaka. Hele landsbyen var til
stede. Nå er liket gravd opp igjen, og sendt rettsmedisinere i hovedstaden for undersøkelser.

Fakta:
Bangladesh

Opprettet i 1971, tidligere en del av Pakistan.
Verdens syvende mest folkerike land med sine 158 millioner innbyggere.
Nesten 90 prosent av befolkningen er muslimer, de resterende er stort sett hinduer.
Fattigdommen er utbredt, nesten halvparten av befolkningen lever på mindre enn 1 dollar dagen.
Befolkningsveksten er redusert de senere årene. Flere får utdanning, helsesituasjonen er bedret.


