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En julgåva som gör gott 
 

Föreningen har tagit fram två gåvokort som innebär att en utsatt kvinna  

för 200 kr får skyddat boende i SUS Shelter House i en månad. Kortet 

finns som julgåva och som neutralt gåvokort.   
 

Betala in den summan du vill ge på vårt plusgiro 18 95 87-5 och med- 

dela gåvobrev och ditt namn. Maila också på susisverige@gmail.com 

och berätta hur mycket pengar du satt in, vilken sorts kort du önskar 

och i vems namn du ger gåvan.  Ange också till vilken adress du önskar  

gåvobrevet. Eller ring kassören Kjell Johansson på 070-762 21 26!  

Inför jul behöver vi uppgifterna senast den 15 december. 

  

 
Lördagen den 13 december deltar Föreningen för SUS när jul- 

marknaden Schysst jul anordnas i Uppsala. Köp våra schyssta julklappar  

mellan kl 11 och 17, Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40! 

 

 

50 000 kr till stipendiefond 

Under banglamiddagen den 8 november 

möttes Eva Hägerstrand av spontana 

applåder när hon berättade att före-

ningen Framtidsskogen beslutat donera 

50 000 kr till Marianne Hofstens stipen-

diefond. Marianne var inte bara en 

engagerad medlem i Föreningen för 

SUS utan även i Framtidsskogen, som 

sedan 1980-talet ekonomiskt har hjälpt 

kvinnor i Kenya att plantera träd och 

bygga vattentankar. När nu Framtids-

skogen avvecklas delas tillgångarna ut 

till ändåmål som är i enlighet med 

föreningens syfte.  

 

Föreningen för SUS samlar in och vida-

rebefordrar pengar till stipendiefonden 

som gör det möjligt för fattiga elever, 

framförallt flickor att studera vidare.  

 

 
 Eva Hägerstrand                Foto: Maj-Lis Koivisto 

 

Besök från SUS i vår 

Friends of SUS är vår motsvarighet i 

Finland. De stöder SUS hälsovårds-

projekt, d v s sjukhuset, ambulans, 

satellitkliniker och barnmorskor. I mars 

har de bjudit in Murshed Iqbal Rimu 

(Rimu) för en dryg månads besök. I 

samband med det kommer även vi att 

bjuda in Rimu för att diskutera 

utvecklingen inom SUS och fördjupa 

utbytet. Rimu är assistant program 

director.  

 

Rapport från styrelsen 
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Begum Rokeya talade mellan rätterna på föreningens banglamiddag på Söder den 8 november.               Foto Maj-Lis Koivisto 

 

Långsamma framsteg för kvinnorna i Bangladesh 

Kvinnornas situation i Bangladesh har inte 

ändrats särskilt mycket sedan SUS startade i 

mitten av 80-talet. Det sa grundaren Begum 

Rokeya på medlemsmötet 8 november i Stock-

holm, där hon också berättade om de 

publikationer som SUS gett ut under 2014. 

 

– Kvinnorna lider på samma sätt fortfarande, utan 

kunskap och utan pengar. Det är en process som 

rör sig långsamt framåt och tar tid. Utan tillgång 

till egna pengar kommer kvinnornas situation inte 

att förändras, sa hon. 

Värst är de tidiga äktenskapen, att flickorna gifts 

bort medan de ännu är barn, och slutar sin 

skolgång, får barn innan deras kroppar är mogna, 

och hamnar i underläge i mannens familj, dit de 

oftast flyttar.  

– Flickorna är inlåsta som i burar, sa Rokeya. 

 

Där kommer stödet från den svenska stödgruppen, 

Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh, 

in. Även om bidragen är små betyder Shelter 

House, som stödgruppen finansierar med 20 000 

kronor om året, oerhört mycket för att underlätta 

för dem som behöver skydd och rehabilitering, sa 

Rokeya.  

På Shelter House kan tio kvinnor bo under ett år 

och få utbildning i sömnad och tillskärning, om 

sina rättigheter, och allmänt om hälsa och hygien.  

Programmet Stop Violence Against Women 

(SVAW), som föreningen stöder med 30 000 

kronor om året, verkar i flera olika distrikt på 

landsbygden. SVAW-kommittéerna bidrar till att 

sprida information och sätta ljuset på frågor om 

våldet mot kvinnor och till att förändra attityderna. 

Kommittéerna hjälper också kvinnorna till 

exempel genom att se till att ärenden polisanmäls, 

eller genom att ordna medling. 

– De är som lokala vakthundar, som agerar snabbt. 

Fallen kommer väldigt fort till oss, sa Rokeya. 

 

Rokeya visade tre publikationer som SUS gett ut i 

år. Den första är Rokeyas bok om sitt liv, som hon 

hoppas kan komma ut på engelska nästa år. De två 

övriga är en sammanställning över situationen för 

mänskliga rättigheter i Netrakona, och en handbok 

om mänskliga rättigheter, vad befolkningen har 

rätt att få i form av service från samhället, med 

information om var och hur man kan få tillgång till 

sina rättigheter. 

 

Rokeya berättade även lite om bakgrunden till 

SUS: att hon startade SUS hemma tillsammans  
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med några andra 1985. De första åren var en 

period då de skaffade sig kunskap och 

erfarenheter. 1990 blev SUS en lagligt registrerad 

organisation i Bangladesh. Från 2000 och framåt 

växte organisationen, som idag har över tusen 

anställda i Netrakona. 

 

Rokeya är själv offer för barnäktenskap. Hon blev 

bortgift som 13-åring och startade SUS när hon 

efter sju år tog sig ur sitt äktenskap och kunde 

utbilda sig till lärare. På den tiden såg samhället 

ner på henne, en frånskild kvinna. Men med hjälp 

av sin egen styrka och familjens stöd kämpade hon 

vidare. 

- Man erövrar världen med kärlekens hjälp. Utan 

kärlek har världen problem, sa hon och berättade 

att hennes man, Olof Meurling alltid stått vid 

hennes sida och stöttat henne sedan de möttes på 

ett internationellt arbetsläger i Netrakona i början 

av 80-talet. 

– Han är min inspiration och jag älskar honom 

väldigt mycket, sa hon. 

                                                      

                                                 Maj-Lis Koivisto 
 

 

 

 

 

              
Simon Mirzakhani och Therese Säde passade på att shoppa julklappar bland produkter från SUS.         Foto Maj-Lis Koivisto 

 

Glatt mingel på årets banglamiddag 
Banglamiddagarna har blivit en tradition när den tredje på lika många år anordnades lördagen  

den 8 november. Alla medlemmar och andra intresserade var inbjudna.  

 

Ett tretiotal gäster fick avnjuta styrelsens egenhändigt lagade rätter: Timatar wali Macchi (torsk i kryddad 

tomatsås), Kunglig äggplanta med svamp och potatis, Spenat med lök, Dal, Raita, Äppel-aprikos- och 

persikochutney, Tomat- och löksallad och Kryddade gurkstavar. Rokeya kom med en ljuvlig saffransdoftande 

risefterrätt.  Alla lät sig väl smaka och umgicks med gamla och nya vänner. Föreningen fick dessutom under 

kvällen in nästan 4 000 kr! 
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Det blev både två och tre rundor kring buffébordet.                                       Foto: Maj-Lis Koivisto 

 

 

 

              
Livligt samtal kring borden.                Foto: Maj-Lis Koivisto 
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Manne Stüber och Inger Raaby minglade på banglabiddagen.                                             Foto Maj-Lis Koivisto 

 

 
Föreningens ordförande Christina Tillö hade komponerat menyn. Här med dotter Petronella.     Foto: Maj-Lis Koivisto 

 

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh önskar 
 

God Jul och Gott Nytt År! 
 

Tack för ert stöd till SUS och människorna i Netrakona District! 



Har du betalat medlemsavgiften?
150 kr på postgiro 18 95 87-9

Föreningen för SUS
-kvinnoprojekt i Bangladesh
c/o Kjell Johansson
Färgargårdstorget 38
116 43 Stockholm

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
 nya adressen på baksidan


