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Lördagen den 14 december deltar Föreningen för SUS när julmarknaden  

Schysst Jul anordnas i Uppsala.  

 

Välkommen att besöka oss där, i Missionskyrkan mellan kl 11 och 17!  

Köp SUS-produkter som julklappar och fynda bland de andra utställarna! 

 

 

En solidarisk julgåva 
 

Du kan även ge bort ett GÅVOBREV som innebär att en utsatt kvinna i  

Bangladesh får skyddat boende i SUS Shelter House. För 200 kr får en  

kvinna boende i en hel månad.  
 

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

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

och berätta hur mycket pengar du satt in 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! Senast den 15 december behöver vi  

uppgifterna! 
  

Styrelsen har fattat beslut om att fortsätta stödja Shelter House med 20 000 kr 

och arbetet med Stop Violence Against Women med 30 000 kr även under  

2014 och 2015.  
 

Vi vill tacka alla medlemmar för ert betydelsefulla stöd till kvinnor och deras 
familjer i Netrakona under 2013!  

 

 

Möt författaren Helena Thorfinn 
 

Den 25 mars kl 18-20 på Medborgarplatsens bibliotek har Föreningen för  

SUS äran att presentera en föreläsning med författaren Helena Thorfinn.  

Hon kommer bl a att tala om sin senaste bok, Innan floden tar oss, samt om  

hur bistånd hanteras, både ur ett politiker- och tjänstemannaperspektiv.  
  

Föreläsningen ges i samarbete med biståndsorganisationen Svalorna  

Indien Bangladesh.  

 
 

 

 

ওয়ার্মিং, ্সল়াযুক্ত উপরিরি, রিরলর্রল 
এবিং সগুরি চ়াল 

Kö till Bangla-middagen 

Tyvärr kunde inte alla som ville vara 

med på middagen som föreningens 

styrelse anordnade lördagen den 16 

november. Lokalen tillät endast 40 

personer, och det blev fullt! Alla lät sig 

väl smaka av de olika rätterna. Begum 

Rokeya var mycket glad över enga-

gemanget och kunde berätta och visa 

foton från SUS. Hon visade också sin 

kokkonst genom att med lätt hand laga 

en utsökt dal (linsgryta) medan styrelsen 

sammanträdde. Försäljningen av pro-

dukter från SUS och skänkta loppis-

prylar, gav tillsammans med kuvert-

avgift flera goda tusenlappar till Shelter 

House och Stop Violence against 

Women-kampanjen.  

 

 
 

Begum Rokeya på svt 
 

I anslutning att svt visade den svenska 

kortfilmen Go straight home den 10 

oktober medverkade Begum Rokeya i 

ett studiosamtal om unga kvinnors 

utsatthet i Bangladesh. Filmen handlar 

om Reba som drömmer om att utbilda 

sig, men vägen till skolan innebär 

trakasserier från pojkar. Cattis Ahlström 

ledde samtalet. Filmen är regisserad av 

Iga Mikler och Maud Nycander och 

hade premiär på Göteborgs Interna-

tionella Filmfestival 2013.  

 

Rapport från styrelsen 
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Begum Rokeya på medlemsmötet den 22 september 
 

SUS grundare Begum Rokeya lyckades ta sig ur 

äktenskapet med den man som hon blev bortgift 

med som 13-åring. Det var början på hennes 

engagemang för en värdig tillvaro för alla 

människor.   

Hon utbildade sig till lärare och fick jobb och 

inkomst och kunde försörja sin familj. 

- Jag kände att jag med min lön blev erkänd som 

en människa och bestämde mig att jag ville göra 

något för mina medmänniskor, som lider som jag 

hade gjort, säger hon. 

På medlemsmötet den 22 september berättade 

Begum Rokeya om hur hon så småningom startade 

SUS, som sedan 1986 vuxit från en liten 

hantverksskola till en stor organisation, med fokus 

på jämställdhet och utsatta människors tillgång till 

mänskliga rättigheter. 

- Utbildning är första prioritet, men också 

ekonomi, att få tillgång till pengar. Inkomst ger 

makt, när kvinnor får tillgång till pengar får de en 

annan styrka och männen kan inte förtrycka dem, 

säger hon. 

SUS - Subalamby Unnayan Samity - 

betyder Organisationen för utveckling till 

självhjälp. Visionen är att ge utbildning och 

därmed möjlighet till försörjning, hälsovård, skydd 

och tillgång till juridiska hjälp till kvinnor, barn, 

ungdomar och handikappade, men också till 

minoritetsgrupper. 

SUS har ett holistiskt synsätt, alltså utifrån en 

helhetssyn, och vill förändra både det 

grundläggande tillståndet hos de utsatta, som mat, 

kläder och skydd, och deras ställning när det gäller 

utbildning, hälsovård och rättigheter. 

- Om man inte kan ändra sitt tillstånd kan man inte 

heller ändra sin ställning, säger hon om de två 

begrepp som hon anser är avgörande när det  

Begum Rokeya och Olof Meurling, på fotot Rokeyas föräldrar. 

handlar om fattigdomsbekämpning (condition and 

position på engelska). 

SUS arbetar brett. Till exempel utbildar man 

traditionella barnmorskor, man säljer 

förlossningspaket för en billig penning, på 

sjukhuset genomförs klumpfotsoperationer utan 

kostnad, flickor har fått hjälp att studera vidare på 

universitetet, man har studiecirklar och 

samtalsgrupper i olika ämnen, samt mycket 

mera. Mindre organisationer i Sverige, Finland, 

Nederländerna, Storbritannien och Tyskland stöder 

SUS ekonomiskt, liksom större internationella 

organisationer som EU, CARE och Asian 

Foundation. 

I början av sitt arbete med SUS blev Begum 

Rokeya hotad av män som trodde att hon med sitt 

fokus på kvinnor ville splittra familjer, eftersom 

hon själv var skild. Idag är SUS en stor 

organisation i Netrakona och har bidragit till ett 

bättre liv för många. 

- Vi har 35000 kvinnor med oss. De flesta som 

blivit företagare är det i liten skala, medan 350 av 

dem har stora företag med anställda. En del har till 

och med sina män som anställda, berättar hon. 

Maj-Lis Koivisto 

 


