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Möt Rimu från SUS
Lördagen den 21 mars kl 17.00

Årsmöte
den 21 mars kl 16.00

Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm
Varmt välkommen till vårt årsmöte i
föreningslokalen på Färgargårdstorget
66 i Stockholm! Efter årsmötet kommer
Rimu från SUS att hålla föredrag och
svara på frågor.
Dagordning bifogas. Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på soppa och
kaffe eller the på maten.
Ingången till lokalen är i en gränd
mellan två hus. Man kan åka med buss
2, 55, 66, 76 eller 59. Se kartor på vår
hemsida, eller ring 070-762 21 26 för
närmare beskrivning!

Boka ett föredrag

Foto: Maj-Lis Koivisto

Murshed Iqbal Rimu arbetar som biträdande programchef på SUS.
Under mars månad besöker han oss och vår finska motsvarighet,
Friends of SUS.
I samband med vårt årsmöte lördagen den 21 mars, kommer han att
berätta om utvecklingen på SUS i allmänhet och i synnerhet om de
projekt vi stöder; Stop Violence Against Women och om kvinnohuset
Shelter House.

Maj-Lis Koivisto, journalist och ledamot i föreningens styrelse, besökte SUS
i början av förra året. Ett flertal av
hennes foton och artiklar har publicerats
i medlemsbladet redan och vi har tagit
del av hennes intryck och foton på medlemsmötet i höstas. Maj-Lis erbjuder nu
sitt föredrag även till andra sammanhang.
Boka henne till din arbetsplats eller
förening! Skicka en förfrågan på
susisverige@gmail.com!

Passa på att ställ frågor till Rimu, och ta gärna med vänner! Alla är
välkomna! Soppa och fika serveras till självkostnadspris.

Den perfekta presenten

DELA LIKA 20 mars!

För 200 kr får du ett tryckt, vikt gåvokort med ett av Maj-Lis foton från SUS.
Summan motsvarar boende på Shelter
House under en månad för en utsatt
kvinna. Betala in summan på vårt
plusgiro 18 95 87 -5. Skriv Gåvobrev
och ditt namn. Berätta vilken summa du
satt in, i vems namn och vart det ska
skickas, till susisverige@gmail.com
Eller ring Kjell, 070-762 21 26!

Vill du fira vårdagjämningen genom att solidariskt dela dina inkomster
den 20 mars med människor i distriktet Netrakona i Bangladesh? Sätt i så
fall in summan på postgiro 18 95 87 – 5!
Tack också för din medlemsavgift, 150 kr!
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Jahanara är 33 år och trebarnsmamma. Hennes barn är 18, 14 och 7 år. Hon blev bortgift som tolvåring och första barnet
fick hon alltså när hon var 14 år.
Foto: Maj-Lis Koivisto

Jahanara giftes bort som tolvåring
Av kvinnorna i Bangladesh är 74 procent
bortgifta innan den lagliga åldern för giftermål
som är 18 år. Jahanara Begum giftes bort när
hon var tolv år.
– Jag hade inte ens fått min mens, berättar hon.

Jahanaras man var 28 år, och det var han som flyttade hem till hennes familj, vilket är ovanligt. Hon
tror att det berodde på att mamman var ensam och
hade flyttat till ett nytt område och ville ha ett
manligt beskydd i huset.

Vi träffas på SUS huvudkontor i Netrakona. 33åriga Jahanara är en allvarlig kvinna, ler inte en
enda gång under intervjun. Först vid fotograferingen efteråt ser hon lite glad ut – fast då på min
uppmaning.

Hon har inte pratat med mamman om varför hon
gifte bort henne så tidigt, men tror att det berodde
på att mamman behövde någon som skyddade
familjen. På frågan om hon är arg på sin mamma
svarar hon att hon inte har några känslor om detta.

Det var rätt dumt att be henne le, tänker jag sedan.
Vi pratade ju om ett så allvarligt ämne, och det
kändes inte som om hon hade något att vara glad
för.

Det är svårt att tala om sex med henne, det är inget
man dryftar med okända, kanske inte ens delar
man sina erfarenheter om detta med dem man
känner. Men så småningom berättar hon lite om
hur det var.

Det var familjerna som arrangerade äktenskapet
med mannen, som hade en liten fiskerirörelse.
Jahanara själv slutade skolan efter giftermålet.
Hennes mamma lärde henne att sy kläder och tjäna
lite pengar på det.

Första året hade hon och mannen inte sex med
varandra, hon kunde inte. Men Jahanara fick sitt
första barn, en dotter, som 14-åring.
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–Jag hade inga känslor för mitt första barn. Inte för
mannen heller, jag var rädd och inte intresserad av
honom. Jag mådde dåligt av sex, men det gjorde
inte han. Men han hjälpte mig med utvecklingen
från flicka till fru, säger hon.

samhället. Om jag inte hade blivit bortgift hade jag
velat utbilda mig, få ett bättre arbete, tjäna pengar,
säger hon och berättar att hon drömde om att bli
lärare när hon var barn.
–Jag var en duktig elev, säger hon.

Så småningom fick hon känslor för honom, och
fick också lättare att knyta an till de övriga barnen.

Hon har två drömmar för framtiden. Den ena är för
henne själv, att hon ska få ett bra jobb, kanske bli
en företagare med stor verksamhet. Den andra är
för barnen, att de ska bli bra människor och att
hennes äldsta dotter, som nu är 18 år, ska få en
utbildning.

Hon har berättat för sin äldsta dotter om sitt
äktenskap. ”Varför gifte du dig så tidigt? Våga inte
gifta bort mig så ung”, säger dottern enligt
Jahanara.
Hon tycker inte att det är bra med barnäktenskap.
–Det är inte bra för hälsan, skolgången eller

Jag frågar om hon är lycklig.
–Inte särskilt mycket, svarar hon. Kanske lite
grann.
Maj-Lis Koivisto

Stor majoritet barnäktenskap
85 procent av flickorna giftes bort före 16 års ålder. Det visar en studie som SUS
gjorde under 2014 i två upazilas (liknande kommuner) i distriktet Netrakona, där
243 hushåll intervjuades. 12,5 procent av alla flickor blev bortgifta vid 12 års ålder,
37,5 procent av flickorna var bortgifta när de var 14 år, och 25 procent när de var
16 år. Den lagliga åldern för giftermål för flickor i Bangladesh är 18 år.
M-LK

Avled hastigt
En av kvinnorna som bodde på Shelter house förra
året, 19-åriga Taslima Akter, avled på grund av
hjärtfel i slutet av förra året när hon besökte sin
son. Vi skrev om Taslima i nyhetsbrevet i mars,
då hon var en av de nya kvinnor som antagits till
Shelter house. Hon blev bortgift när hon var 16 år.
Mannens familj begärde hemgift av hennes familj
och misshandlade henne när den inte kunde betala.
M-LK

Skydd för 101
Enligt rapporten om Shelter house 2014 har 101
kvinnor bott på det skyddade boendet mellan 1999
och 2014. Ytterligare 100 kvinnor har bott där
under kort tid på begäran från regeringen. Det
finns få skyddade boenden för kvinnor i Bangladesh, därför upplåter SUS plats på Shelter house
till dem som behöver skydd akut.
M-LK

Taslima blev bara 19 år

Foto: Maj-Lis Koivisto
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Kvinnorna på Shelter house lagar sin mat på enkla spisar, på samma sätt som de flesta i Netrakona gör. Här är det Tumpa som ska
tända eld i spisen. Landområdet bakom henne ska utnyttjas till att odla livsmedel för de boendes behov.
Foto: Maj-Lis Koivisto

Åtta kvinnor antagna till Shelter house
I början av 2015 har gruppen som väljer ut vilka som får bo på Shelter house, bland annat utifrån information
från de olika kommittéer som SUS jobbar med i regionen, antagit åtta nya kvinnor till det skyddade boendet.
Tre av dessa kommer att flytta in inom kort. Av dem som redan bor där är två kvinnor 16 år, den ena är föräldralös och den andra är antagen på grund av sociala omständigheter, liksom en 18-åring. En 20-årig kvinna är
änka och den femte är 30 år och också antagen på grund av sociala skäl.
M-LK

Syravåldet minskar
207 mord, 44 kidnappningar, 350 våldtäkter, 94
fall av våld mot barn, 711 fall av allvarligt våld
mot kvinnor och 14 syravåldsattacker. Det är den
sorgliga statistiken för åren 2010-2013, enligt en
rapport från Netrakona om våld mot kvinnor och
barn. Enligt en annan rapport, årsrapporten för
2014 från Stop Violence Against Women-kommittén fanns inga fall av syravåld under 2014. Men
i granndistriktet Mymensingh, där SUS under året
inledde ett arbete mot syravåld, hade antalet ökat. I
distriktet Netrakona bor ca 2 miljoner.
M-LK

En kvinna utsatt för syraattack.

Foto: Maj-Lis Koivisto
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En procent högskoleutbildade i
distriktet
Enligt en undersökning som SUS genomförde
2012 i 6 av 10 upazilas (liknande kommuner) i distriktet Netrakona var 12 procent av befolkningen
analfabeter, 40 procent kunde skriva sin namnteckning, 30 procent hade gått fem år i skolan, 14
procent hade gått tio år. 2,3 procent hade gått gymnasium, 0,9 procent hade en fil kand och bara 0,1
procent hade utbildning på mastersnivå. Siffrorna
är lägre än genomsnittet för landet.
M-LK

Stipendier förändrar livet
SUS berättar i sin rapport för Marianne Hofstens
minnesfond att 23 ungdomar har tagit emot
stipendier ur fonden under perioden 2004-2014.
Av dem har 15 varit ettåriga, medan övriga sträckt
sig från två till tio år, och då också möjliggjort för
fattiga studenter att nå högre utbildning. En
stipendiekommitté förvaltar fonden vars avkastning delas ut som stipendier till elever i SUS
skolor, som särskilt riktar sig till barn i fattiga
familjer. Totalt har 133 000 taka betalats ut.
AEG

SUS driver 124 skolor för årskurs 1-5 som alternativ till den statliga skolan.
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Schyssta julklappar i Uppsala
Strax innan jul var föreningen för SUS med på
julmarknaden Schysst Jul i Uppsala. Schysst Jul är
en julmarknad med fokus på rättvisa och hållbarhet,
med många deltagande organisationer. Vi sålde en
del produkter från Bangladesh men även gåvokort
till föreningens projekt Shelter House. Marknaden
var välbesökt och inför nästa år hoppas vi kunna
utöka vårt sortiment. Läs mer på
www.schysstjul.se!
SJ

Tack Astrid!
Astrid Filén har avlidit i en ålder av 82 år.
Hon var starkt engagerad i internationella
frågor och i hjälpverksamhet. Bland annat
var hon med och bildade Föreningen för
SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh. Under
en period var hon dess ordförande och har
alltid gett föreningen sitt stöd.
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