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Årsmöte söndagen den 22 april kl 15 
Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 Stockholm 

Möt Kohinoor och Dilu från SUS 
Efter sedvanligt årsmöte kommer kl 16.00 våra två gäster  
från SUS i Netrakona, Kohinoor och Dilu, att berätta om sitt  
arbete och våra två stödprojekt Shelter Home och Stop Violence  
Against Women.  
 
Medlemmar och andra intresserade varmt välkomna! Handlingar  
bifogas detta utskick. 
 
 

 
 

Fyra av de kvinnor som bott på Shelter Home under 2011, Rokeya, Shomola,  
Shefali och Anjura. 
 
Rapport från Shelter Home Project  2011  
Vår förening bidrog förra året med 20 000 kr till projektet:  
Under 2011 har 8 kvinnor i åldern 16 till 25 bott och fått utbildning                                                   
samt juridiskt stöd i projektet. Ytterligare 3 kvinnor har varit där en                                                                           
kortare tid. De flesta har varit utsatta för misshandel på grund av                                                                                                             
                                                                                                  
                                                                                               Forts på nästa sida 

  
Hyllning av Tagore 

 

Den 21 januari anordnades ett öppet 
medlemsmöte. Som utlovat presterade 
styrelsen under ledning av Begum 
Rokeya och med förstärkning av 
medlemmarna Cia Sutinen, Carl Waren, 
Olof Meurling, Petronella Tillö och 
Stina Gillegård en tolkning av Tagores 
diktning i sång, musik och dans.  Ett 20-
tal personer satt i publiken i 
Solidaritetshuset och ytterligare några 
miljoner kunde läsa om evenemanget i 
nätversionen av den bangladeshiska 
dagstidningen The Daily Star. Begum 
Rokeya berättade också om SUS 
utveckling och framtid innan vi 
övergick till trevlig samvaro med 
tilltugg. 

 

Annika Gillegård, Lisa Arlbrandt, Cia 
Sutinen, Margit Palokangas, Marjo 
Palokangas, Christina Tillö och Ann 
Bergerlind. 

Rapport från styrelsen 
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att deras män med familjer velat ha mer hemgift. Alla har fått utbildning i sömnad och kan nu till 
viss del försörja sig själva. 
                                                                                                 
Samola som var på bild i förra medlemsbladet har fått ut skilsmässa från sin man och bor nu hos sin 
mor tillsammans med sin son. Hon har fått tillbaka sin hemgift. Ytterligare två kvinnor har flyttat 
hem till sina mammor. Tre av kvinnorna har fått arbete på textilfabriker i Dhaka, en har efter 
medling med hennes man flyttat tillbaka till honom med de två barnen, en har flyttat till ett hem för 
mödrar och barn eftersom hon inte har någon familj som hon kan bo hos. Hon kan inte heller bo 
ensam eftersom hon är rädd för sin f.d. mans familj. 

En kvinna som heter Nasim Begum som är ett av offren för syraattacker har fått juridisk och 
medicinsk hjälp från SUS. Hon är väldigt begåvad och arbetar och bor nu på det skyddade boendet. 
Hon skall vara ett stöd för kvinnorna.  

Mycket av SUS arbete med att ordna för de kvinnor som får plats på det skyddade boendet går ut på 
att driva kvinnornas fall i olika rättsliga instanser samt medling av olika slag för att t.ex. föräldrarna 
skall låta kvinnorna komma tillbaka och bo i sin ursprungsfamilj. Genom att kvinnorna kan bidra till 
hushållskassan med sin sömnad, gör de lättare för dem att återvända hem till en i de flesta fall fattig 
familj. 

En önskan man har framöver är att ha mer personal som skall kunna ge kvinnorna mer stöd för att de 
skall klara sig själva i ännu högre grad och få större självförtroende.   

 

SUS arbete har gett resultat! 

Vår förening bidrog 2011 med 30 000 kr till projektet Stop Violence Against Women (SVAW), 
ett projekt som syftar till att förbygga och att medvetandegöra om våld mot kvinnor:  SUS 
arbetar enträget och viljestarkt med att förbättra förhållanden för utsatta kvinnor i och omkring 
Netrokona. Arbetet har visat sig ge resultat, och stöder inte bara de kvinnor som verksamheten riktar 
sig till, utan stärker också andra kvinnor och män i området.  

Fler kvinnor än tidigare vågar idag anmäla att de har blivit utsatta för något slag av övergrepp. Det är 
på grund av att de känner sig trygga i SUS arbete. SUS är idag en kraft att räkna med i staden och 
distriktet runt Netrokona. Deras verksamhet har blivit allt mer accepterad. Tack vare att 
organisationen arbetar målmedvetet på olika nivåer och med olika personer i samhället har 
förtroendet för verksamheten växt.  

”En stor del av vårt arbete handlar om att förebygga och förhindra att kvinnor utsätts för våld och 
trakasserier”, berättar Begum Rokeya som är verkställande direktör för SUS. ”Det gör vi genom att 
delta i aktioner och kampanjer kring aktuella händelser, föreläsa om kvinnors rättigheter, delta i 
debatter och hålla i utbildningar som berör dessa problem”, fortsätter Begum Rokeya. Detta har 
bidragit till en viss attitydförändring i området. De kvinnor som har varit hos SUS och fått hjälp, 
följs upp. Dessutom kommer flera kvinnor på besök bara för att prata och berätta hur de har det. 
”Den återkopplingen stärker oss i vårt fortsatta arbete”, avsluta Begum Rokeya, 

 



 2012-03-18 
 

Besök från SUS i april 

I april har vi glädjen att ha Dilu och Kohinoor från SUS på besök. Kohinoor har arbetat 11 år på 
SUS. Hon är ansvarig för program rörande mänskliga rättigheter. Dilu sitter i ledningen av SUS och 
har arbetat i organisationen i 24 år. Han har framför allt ansvar för ekonomiska frågor och är mycket 
engagerad i frågor om mikrokrediter.  

Ni har möjlighet att träffa dem i  

Uppsala lördagen den 14 april kl. 16  
Oxelgatan 10 C.  
Anmälan och frågor 018-10 30 58. 
 

Stockholm 22 april kl 16 
Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40. 
 

Sundsvall 27 eller 28 april  
Närmare information kommer på webben. 
  

Gå gärna in på webben där kommer vi att ha mer information i april! 

 

Vårdagjämning den 20 mars 

Dela lika 
Generösa gåvor under 2011 gjorde att vi kunde stödja två av SUS projekt på ett avgörande sätt. Vill 
du fira vårdagjämningen genom att solidariskt dela dina inkomster den 20 mars med människor i 
Netrakona district i Bangladesh? 
 
Sätt i så fall in summan på vårt postgiro 18 95 87 – 5! 
 
Varmt tack! 
 
Tack även för ditt värdefulla medlemskap! Avgiften från 2012 är 150 kr. 


