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Begum Rokeya till medlemsmötet 
 

Söndagen den 22 september kl 15.00 

Färgargårdstorget 66, Södermalm, Stockholm 
 

            
 

SUS grundare Begum Rokeya är tillbaka i Sverige och gästar vårt nästa 

medlemsmöte, söndagen den 22 september kl 15. Hon lägger just nu sista 

handen vid sina memoarer som kommer att publiceras både på bengali och på 

engelska. Vi kan även se fram emot en svensk översättning under våren.  
 

På mötet kommer hon att ge en personlig bild av utvecklingen på SUS och i 

Bangladesh. Missa inte tillfället och ta gärna med andra intresserade! Vi ordnar 

fika till självkostnadspris. 
 

Vi träffas i en föreningslokal på Färgargårdstorget 66, ingången är i gränden 

mellan två hus. Man kan åka med buss 2, 55, 66, 76 eller 59. Se kartor på vår 

webbsida, www.susisverige.se  eller ring 070-762 21 26 för närmare 

vägbeskrivning!

Läs hennes rapport längre fram i medlemsbladet! 

 

Medlemsavgift! De som glömt betala medlemsavgift 2013 får en påminnelse  

med det här utskicket! Vi är helt beroende av er för att kunna hjälpa SUS! 

 

 

ওয়ার্মিং, ্সল়াযুক্ত উপরিরি, রিরলর্রল 
এবিং সগুরি চ়াল 

Bangla-middag 

När höstmörkret är som tätast och taken 

täcks av tunga regnmoln, då ger vi dig 

möjligheten att ta en paus i den grå var-

dagen, för att ge dig av på en hisnande 

smakresa.  

 

Lördagen den 16 november kl 18- 22 

guidar vi dig genom kryddnejlikor, spis-

kummin och ingefära. Smaksensatio-

nerna avnjuter du tillsammans med skön 

musik från Bangladesh. Vi ger dig 

också tillfälle att se och kanske köpa 

våra nya fina textilarbeten från SUS. 

Loppisfynd kommer vi också att erbjuda 

dig.  
 

Färgargårdstorget 66, 100 kr per person, 

till vårt plusgiro 18 95 87-5, eller på 

plats. Föranmälan senast 11 november 

till ann.bergerlind@hotmail.com, eller 

0734- 20 35 10. 

 

 

Bangladeshiska författare 

till Bok & Bibliotek  
 

Tillsammans med Uppsalas tidigare 

fristadsförfattare Anisur Rahman med-

verkar fyra författare från Bangladesh i 

två seminarier i Göteborg: Bengalisk 

poesi från Tagore till idag, den 27 

september och Levande litteratur i 

dagens Bangladesh, den 28 september.   
 

Författarna gästar också Uppsala Stads-

teater den 30 september och Sveriges 

författarförbund i Stockholm den 1 

oktober, kl 18-20, Drottninggatan 88 b. 

Mirmalendu Goon och Mrittika Goon 

kommer från Netrakona! 

 

Rapport från styrelsen 

mailto:ann.bergerlind@hotmail.com
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Vår förening stöder två av SUS verksamheter: Shelter  House, ett skyddat boende för kvinnor, och Stop Violence 

Against Women, ett opinionsbildande projekt för att förhindra våld mot kvinnor. Totalt kommer projekten i år 

att få 50 000 kr. Båda projekten har nu redovisat första halvåret. Styrelsens kontaktpersoner Christina Tillö och 

Ann Bergerlind har sammanfattat dem. 

 

Framgångarna med projektet 

Stop Violence Against Women 

fortsätter 

SUS målmedvetna och ihärdiga arbeta med att jobba för 

kvinnors rättigheter, fortsätter att visa resultat i Netra-

kona. Kvinnor deltar i markant högre utsträckning i 

sociala aktiviteter idag, såsom möten och demonstra-

tioner, än vad de har gjort tidigare år. Dessutom har 

barnäktenskap och våld i hemmen minskat. Den bakom-

liggande faktorn till detta hittar man i de olika utbild-

ningarna och kurser som kvinnor och hela familjer gått.   

 

Dessutom har SUS fått hjälp av sex journalister som 

skriver och uppmärksammar när våld eller olagligheter 

begås mot kvinnor. Effekten av deras arbeta ser vi 

framemot att ta del av framöver.  

 

 

Begum Rokeya om det politiska 

läget i hemlandet 
 

Det är intressant att skriva om politik i Bangladesh. 

Landet är unikt med sin naturliga skönhet, sina enkla, 

fattiga människor och oexploaterad kultur, men globali-

seringen hotar såväl lantbruket, handeln och det sociala 

livet. Politiskt kännetecknas Bangladesh snarare av 

kamp om makten än av omsorg om medborgarna.  

 

Trots det har landets socioekonomiska förhållanden 

förändrats positivt, inte minst har kvinnorna börjat 

frigöra sig och deras levnadsvillkor har förbättrats. I 

mitten av 80-talet ägde en slags stilla revolution rum när 

kvinnor, både läskunniga och icke-läskunniga, började 

arbeta i textilindustrin. Den egna inkomsten och 

kontroll över den har varit avgörande. Idag är ca 8 

miljoner kvinnor sysselsatta i textilsektorn, huvud-

sakligen tonåringar. Kvinnor har också fått bättre 

möjlighet att utbilda sig och få jobb i andra samhälls-

sektorer som undervisning, sjukvård, teknik, polis och 

militär. Antalet kvinnliga politiker har också blivit fler.  

 

Tyvärr har inte politiken lyckats förvalta och utveckla 

dessa nya möjligheter när olika koalitioner kämpat om 

regeringsmakten. För tillfället agerar extrema religiösa 

fundamentalister för att genom oppositionen vrida 

utvecklingen tillbaka. Tack och lov har bangladeshierna 

gång på gång visat sig vara relativt progressiva och stått 

emot detta kvinnofientliga tankegods.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Demonstrationer är ett sätt att uppmärksamma våld mot 

kvinnor och de kommittéer som arbetar inom SVAW. 

 

Shelter House samarbetar med 

BRAC 

 

Under det senaste halvåret har åtta kvinnor bott på 

Shelter House. Några är där på grund av att deras män 

missbrukar narkotika, något vi inte sett tidigare. 

Narkotikamissbruk är ett ökande problem även på 

landsbygden. Männen köper knark för de små inkom-

ster familjen har och är dessutom våldsamma.  
 

Nytt för i år är att kvinnorna kan erbjudas stödsamtal 

två timmar i veckan genom bistånd från hjälporganisa-

tionen BRAC. Hela gruppen får delta i stärkande samtal 

och övningar. Kvinnorna får ökat självförtroende och 

har större möjlighet att ta makten över sina liv när de 

lämnar Shelter House. Libon som har ansvar för verk-

samheten på Shelter House håller på att lära sig tek-

niken. En annan positiv förändring är att kvinnorna 

genom samarbetet med BRAC kan få en symaskin, 

vilket underlättar för dem när de skall börja sina nya liv.  

 

Höstdagjämning den 22 september 

 DELA LIKA 

Vill du solidariskt dela dina inkomster den 22 september 

med människor i Netrakona ? Sätt i så fall in summan på 

vårt plusgiro 18 95 87 -5!  
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Besök av SUS läkare  
 

 
 

Doktor Maksud Rahman är en av två läkare på SUS 

sjukhus i Netrakona. Nyligen var han i Finland och 

Sverige en månad för studiebesök på olika vårdin-

rättningar. 

 

Under sitt besök i Sverige besökte Maksud en ung-

domsmottagning. Besöket där gav honom en idé att 

ordna en hörna eller ett rum på sjukhuset i Netrakona 

med information som vänder sig till unga.  

 

- Jag har en plan att starta reproduktiv hälsovård för 

unga i vårt hälsocenter. Pengar och personal behövs, 

men jag kan starta ändå i liten skala. Ungdomarna kan 

komma och få information även innan de är gifta. Vi 

kan diskutera det på möten med byinvånarna, för att 

förklara varför det är viktigt att de får den här infor-

mationen, säger han. Han tänker sig att den här hörnan, 

eller rummet, vänder sig till ungdomar 13-25 år. På 

landsbygden är 13-15 år en vanlig ålder att gifta sig. En 

annan sak som han tänker ta upp i möten med grupper i 

byarna är kvinnans situation. 

 

 

Brokiga Bengalen Butik 
 

Har du hittat den spännande lilla butiken på Söder-

mannagatan 50 i Stockholm? Den har funnits i ca 1,5 år 

och drivs av Christina Nygren, docent i teatervetenskap, 

f n gästprofessor vid institutionen för orientaliska språk. 

Hon har bl a skrivit boken ”Brokiga Bengalen” efter 

fyra års resor i Bengalen. Läs mer om butiken i bifogad 

folder. Vi hoppas kunna samarbeta i framtiden! 

 

 

 

 

 

- Här  i Sverige handlar det mycket om jämlikhet 

mellan könen. Vi kan diskutera det här på mötena, för 

att stärka kvinnornas roll i familjen, säger han.  

 

Vid besöket på Din vårdcentral i Bagarmossen mötte 

han Daga Byfors, verksamhetsledare, och Linda 

Ängeby, AT-läkare. Han fick en introduktion i hur 

vården är uppbyggd i Sverige, och delade med sig av 

hur det ser ut i Bangladesh. En sak som skilde var hur 

man organiserar ambulanserna. I Bangladesh hör 

ambulansen till sjukhuset, varje vårdinrättning har sin 

egen, medan man i Sverige delar på ambulanserna.  

 

Dr Maksud har ständig jour när han är på hemmaplan, 

något som inte alls skulle fungera i Sverige med de 

arbetstidslagar som vi har här.  

 

På medlemsmötet den 13 juni berättade Maksud om 

Bangladesh, och om hur vården är uppbyggd där, och 

om SUS verksamhet. 

 

Maj-Lis Koivisto 

 

 

 
 

Studiebesök på Din vårdcentral i Bagarmossen. 

 

 

 

 

 
 

 


