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  M e d l e m s i n f o r m a t i o n 

 Föreningen för SUS 

  – kvinnoprojekt i Bangladesh 
    www.susisverige.se  susisverige@gmail.com och på Facebook 

  

SUS bygger ett träningscenter 

En av SUS:s viktigaste uppgifter är att öka kunskaperna och medvetenheten 

hos deltagarna i de olika projekten. I dagsläget hålls kurser och seminarier dels 

ute i byarna och de lokala SUS-kontoren, dels i de två större samlingslokaler 

som SUS har i Netrakona. Den ena ligger på taket till sjukhuset och den andra i 

kontorsbyggnaden. Dessa lokaler är ständigt upptagna och räcker inte till. 

Dessutom är det stor brist på samlingslokaler i hela Netrakona, så de har ofta 

förfrågningar från andra organisationer om att få hyra en lokal hos SUS. 

Därför planerar nu SUS att bygga ett eget träningscenter mellan kontoret och 

sjukhuset. SUS avser också att själva ge kurser där, riktade till andra organi-

sationer som arbetar med utveckling och mänskliga rättigheter. SUS har byggt 

upp en efterfrågad kompetens som kan ge nya inkomster och göra SUS mindre 

beroendet av bidrag. I slutet av oktober när regnen upphör läggs grunden till 

huset och därefter fortsätter bygget vartefter de får in pengar. Bottenvåningen 

ska innehålla två stora salar samt bibliotek, ett kontor och toaletter. Vånings-

plan ett ska, när det byggs, innehålla övernattningsrum. 

Vår förening beslutade på förra styrelsemötet att bidra med 10 000 kronor. 

Projektet i sin helhet beräknas totalt kosta minst 600 000 kronor. Vi söker 

därför privatpersoner, organisationer samt företag som vill bidra till bygget.  

Vi kommer att följa upp bygget både på Facebook, på vår hemsida samt 

naturligtvis även i medlemsbladet 

 

 

Rapport från årsmötet 

På årsmötet den 21 mars valdes Fariya 

Laila in som styrelsesuppleant. Med 

rötter i Bangladesh tillför hon före-

ningen värdefull kunskap. Styrelsen i 

övrigt valdes om med Christina Tillö 

som ordförande. Rimu från SUS höll ett 

uppskattat föredrag och visade bilder. 

Läs mer om Rimus besök längre fram i 

medlemsbladet! 

 

 

 

Årets Banglamiddag 22/11 

Varmt välkomna till årets Banglamid-

dag den 22 november kl 17.00! Som 

tidigare år lagar vi en bengalisk buffé 

för 150 kr och säljer drycker därtill. Ta 

också chansen att handla julklappar i 

god tid! Se vår hemsida, Facebookgrupp  

eller ring ordförande Christina Tillö på 

telefon 070-531 99 23 för mer infor-

mation längre fram! Färgargårdstorget 

66. Anmäl senast 18 november till 

susisverige@gmail.com. 

 

Samla pengar till SUS 

Vill du hjälpa SUS genom att sälja deras 

produkter? Kanske på din arbetsplats 

eller i samband med loppis eller mark-

nad? Ring Christina på 070-531 99 23 

eller använd susisverige@gmail.com, 

Du kan också sälja, eller köpa, vårt fina 

gåvokort som bidrar till Shelter Home. 

  

   Nytt från styrelsen 

http://www.susisverige.se/
mailto:susisverige@gmail.com
mailto:susisverige@gmail.com
mailto:susisverige@gmail.com
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Angura Akter angreps med syra av sin man år 2004. Även dottern Popi, som då var två år, skadedes i attacken. En artikel om Angura 

kommer i nästa nyhetsbrev                                                                                                                                         Foto Maj-Lis Koivisto.                                                                                                                                                                           

Försökte döda svärdottern med syra 

23-åriga Ripa Rani Pandit kämpar fortfarande för 

sitt liv efter det att hennes man och hans föräldrar 

försökt döda henne genom att hälla syra i hennes 

mun.  

Attacken ägde rum i Netrakona-distriktet den 26 juli och 

SUS bildade en mänsklig kedja den 6 augusti för att 

sätta fokus på händelsen. 

    Enligt information från SUS arrangerade Ripas 

föräldrar äktenskapet för åtta månader sedan och 

betalade en hemgift till mannen. Efter en kort tid började 

familjen begära mer hemgift och misshandlade henne 

fysiskt för att få henne att gå till sina föräldrar och 

begära mer pengar.  

    Ripa Rani Pandit bodde hos sina föräldrar i fyra 

månader efteråt, men återvände till sin man någon vecka 

innan attacken, trots att familjerna inte kommit överens.  

Maken började misshandla henne på nytt. Hon ringde 

till sina föräldrar och berättade detta, och då förstörde 

mannens familj hennes mobiltelefon. Med hjälp av en 

lånad mobil kontaktade hon föräldrarna på nytt och sa 

att hon misstänkte att mannens familj skulle mörda 

henne. 

    Efter attacken fördes hon till Dhaka Medical College 

Hospitals brännskadeavdelning. Enligt hennes bror är 

hon svårt bränd i munnen och halsen och kan inte tala 

eller äta.  

    Ripas pappa anmälde händelsen till polisen som ännu 

bara har gripit svärföräldrarna. 

    Pappan anmälde också det inträffade till SUS som 

den 6 augusti organiserade en mänsklig kedja i 

Netrakona för att uppmärksamma attacken.   

                                                              Maj-Lis Koivisto                                                

Höstdagjämning den 23 september 

DELA LIKA 

Vill du solidariskt dela dina inkomster den 23/9 med 

människor i Netrakona distriktet i Bangladesh?   
 

Sätt i så fall in summan på vårt postgiro 18 95 87 – 5. 

Stort tack! 
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Många anmälda syrafall, få döms 

Som vi berättade i nyhetsbrevet i februari arbetar 

SUS aktivt mot syravåldet, vilket har minskat i 

Netrakonadistriktet. Förra året var det inga attacker 

alls.  

     

Acid Survivors Foundation hjälper offer för syravåld 

och för nationell statistik över våldet, som drabbar både 

kvinnor och män, även om fler kvinnor drabbas. Också 

barn blir offer, då de ofta befinner sig i närheten av den 

som attacken riktar sig mot. År 2014 angreps 47 kvinnor 

och 23 män. 

Orsaken till attackerna kan vara landtvister, missnöje 

med hemgift, vägran att ingå äktenskap eller att ha sex.  

Statistiken från perioden mellan 1999 och 2014 visar att 

antalet fall har minskat från 165 till 58, med en topp år 

2002 med 494 fall. 

    Mellan 2002 och 2014 anmäldes 1939 attacker med 

syra i Bangladesh. 177 fall med 305 förövare avgjordes i 

domstol. Domen blev dödsstraff i 13 fall och livstids 

fängelse i 116. 

    Läs mer: http://www.acidsurvivors.org/Statistics/1 

                                                                       Maj-Lis Koivisto

 

 

 

 
Murshed Iqbal Rimu fick flera gånger under veckan rita upp en bild som förklarar Sus verksamheter och hur de hänger ihop.  

På föreningens årsmöte 21 mars gjorde han det inför ett 15-tal personer.                                                              Foto:Maj-Lis Koivisto 

En intensiv Stockholmsvecka för Rimu 

 

I mars var Murshed Iqbal Rimu, som är biträdande 

programchef på Sus i Netrakona, inbjuden till Europa 

av vår finska motsvarighet Friends of SUS. Då passade 

vi på att bjuda in honom även till oss i Sverige för att 

han skulle få möjlighet att se hur vi arbetar här med 

frågor som rör hedersvåld och våld mot kvinnor. Det 

blev en vecka med många studiebesök och möten. Rimu 

fick också tillfälle att presentera SUS verksamhet för 

Forum Syd och för föreningens medlemmar på årsmötet 

21 mars.  

    Förutom studiebesöken i Stockholm hade Rimu 

också ett möte med kvinnofridslinjen i Uppsala vilket  

                                                                                      

gav honom inspiration till att försöka införa en hotline, 

alltså ett eget telefonnummer, även på SUS dit 

människor kan ringa och anmäla övergrepp till 

exempel. Annat som han förstod bättre efter besöket var 

vikten av ordentlig dokumentation och att hantera tid 

effektivt plus att han efter besöket har en större 

förståelse för hur vi tänker och varför. Han har också 

berättat att han är mer Europabesöket gjorde honom 

ännu mer motiverad att göra ett bra jobb. 

    Under veckan träffade han dessutom Kväkarna, en 

annan svensk organisation som stöder SUS. 

                                                                         M-LK 
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Sara Mohammad, som själv blev utsatt för könsstympning och hotades med tvångsäktenskap, startade föreningen Glöm Aldrig Pela och 

Fadime efter hedersmorden på de två unga kvinnorna. Hon berättade om det arbete föreningen utför för att rädda ungdomar som 

riskerar tvångsgifte för Begum Rokeya, Murshed Iqbal Rimu och Maj-Lis Koivisto.                                                   Foto: Olof Meurling                            

 

Åtta unga kvinnor på Shelter Home 

 
Diluara Begum pressades på hemgift av sin man. 

                                                      Foto:Maj-Lis Koivisto 

 

I år bor det åtta kvinnor mellan 14 och 26 år på Shelter 

Home. Två på grund av skilsmässa. De har ingenstans 

att ta vägen och de behöver juridisk hjälp från SUS. En 

är änka och hon vill inte gifta om sig utan klara sig och 

dottern på egen hand. Fem tonåringar mellan 14 och 18 

år bor där för att de är i en utsatt social situation. De  

kommer alla från mycket fattiga familjer som inte har 

råd att låta flickorna gå kvar i skolan. Omgivningen 

men också familjerna trycker då på att flickorna skall 

giftas bort, men man har inte möjlighet att betala 

hemgift (dowry). Flickorna hamnar i en mycket utsatt 

situation. 

    Till saken hör att både giftermål före 18 års ålder och 

hemgift är förbjudna enligt lag, men i stort sett alla 

betalar dowry. Rika kallar det gåvor i samband med 

giftermålet. Det är sällan någon får några straff. Straffet 

är fängelse i ett år eller 10 000 taka, ca 1 000 kronor, i 

böter. I de fall som fallet tas upp, så betalar man mutor 

och kommer undan. Hinduiska kvinnor är särskilt 

utsatta, för deras föräldrar måste betala mycket mer i 

hemgift. Enligt Begum Rokeya, SUS grundare, är det 

enda sättet att komma bort från systemet att staten 

verkligen tar tag i problemet.  

    Gällande tidiga äktenskap så arbetar SUS hårt med 

att minska antalet sådana, och de har också minskat i 

Netrakonaområdet.                                 Christina Tillö
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Föreningens styrelse 2015 

Lördagen den 21 november kl 17.00 bjuder vi in till 

banglamiddag. Våra tidigare middagar har snabbt blivit 

fullbokade, och med Fariya som sakkunnig i köket 

vågar vi utlova en ännu högre kulinarisk nivå! För 

närmare information, och för att anmäla dig, se vår 

hemsida www.susisverige.se eller sök upp vår sida på 

Facebook, Kvinnoprojekt i Bangladesh, lite längre fram 

i höst. Eller ring ordförande, 070-531 99 23. Anmäl 

senast 18 november till susisverige@gmail.com. För 

vägbeskrivning, se nedan! Varmt välkommen! 

Margit Palokangas, ordförande Christina Tillö,  

kassör Kjell Johansson, Annika Gillegård 

 Maj-Lis Koivisto, Sofia Jonsson och Fariya Laila 

 

 

Färgargårdstorget 66  

Svart cirkel                   

I närheten finns flera busslinjer till ändhållplats: 

 Linje 2 (Barnängen) 

 Linje 57 och 66 (Tengdahlsgatan) 

 Linje 76 (Ljusterögatan) 

 Linje 59 (Malmgårdsvägen) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Förra året tog de grupper, som SUS stöder i 

lokalsamhällena och som arbetar med mänskliga 

rättigheter, emot 1673 ärenden. Av dessa löstes 1353 i 

någon form av lokal rättviseprocess och 320 är på väg att 

handläggas i rättegång eller liknande. 

Ovanstående framgår av SUS verksamhetsrapport för 

2014. Under året fick 190 kvinnor, som vände sig till en 

lokal grupp, hjälp att starta inkomstgenererande 

aktiviteter. 18 barnäktenskap förhindrades. Community 

Based Organization, CBO, kallas dessa lokala grupper 

som SUS stöder, dit SVAW-kommitteerna (Stop 

Violence Against Women) hör. Den med problem kan 

vända sig till den lokala gruppen, som tar emot ärendet 

och försöker hitta lösningar och även hjälpa personen att 

ta sig igenom den process som man väljer. 

Klagomålen handlar om till exempel familjekonflikter, 

våldtäkt, misshandel i hemmet och marktvister. 

Sedan starten har cirka 1180960 personer fått hjälp från 

SUS, skriver styrelsens ordförande Roushan Akter i 

rapportens inledande text.. 

                                   Maj-Lis Koivisto

 

Lokala grupper stöttar offer 

 

http://www.susisverige.se/
mailto:susisverige@gmail.com

