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Möt författaren Helena Thorfinn 
Tisdagen den 25 mars kl 18.00 
Medborgarplatsens bibliotek 
 

 

Helena Thorfinns debutbok har  

sålt i över 60 000 ex och ligger  

stadigt högt på läsarnas topp- 

listor. Boken skrevs när Helena  

arbetade med fattigdomsbe- 

kämpning i Bangladesh på upp- 

drag av SIDA. Hon ville beskriva 

det globala myllret och skugg- 

världen bakom västvärldens  

konsumtion. På ett fantastiskt  

sätt skildrar hon både det bang- 

ladeshiska samhället och bistånds- 

arbetets komplexitet. Hennes  

föredrag på Medborgarplatsens  

bibliotek är ett initiativ från  

Föreningen för SUS och genom- 

förs i samarbete med Svalorna,  

ABF och biblioteket.  

 

Aktuellt från SUS 
Journalisten Maj-Lis Koivisto besöker just nu SUS och rapporterar 

till föreningen om verksamheten på SUS. Läs på nästa sida hennes 

reportage från SUS unika kvinnohus, Shelter House! Följ henne på  

Facebook: Kvinnoprojekt i Bangladesh - Föreningen för SUS, där 

du kan dela hennes upplevelser i ord och bild!  

 

 

DELA LIKA 20 mars!  

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 postgiro 18 95 87 – 5! 

Tack också för din medlemsavgift, 150 kr! 

 

 

 
Årsmöte 

Den 13 april kl 16.30 
 

Varmt välkommen till vårt årsmöte i 

föreningslokalen på Färgargårdstorget 

66, Stockholm! 

 

Dagordning bifogas. Efter årsmötes-

förhandlingarna 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 beskrivning på 

vår hemsida, eller ring 070-762 21 26! 

 

SUS på Schysst Jul 
 

Schysst Jul är en årlig julmarknad där 

man kan köpa julklappar som är 

tillverkade med respekt för mänskliga 

rättigheter och miljö. I år var vi med på 

marknaden i Uppsala (den anordnas 

även i Stockholm) och sålde saker som 

tillverkats av kvinnorna på Shelter 

House. Det var allt ifrån kuddfodral till 

nyckelringar och vykort. Marknaden var 

välbesökt och det var god stämning 

både bland försäljare och bland 

besökare. Vi sålde bra och vi siktar på 

att återkomma även nästa jul! Intäkterna 

går till SUS Shelter House. 

 

 
Timo Palokangas vid vårt försäljningsbås. 

 

Rapport från styrelsen 
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Sex nya kvinnor i kvinnohuset Shelter House

 

I januari har sex nya kvinnor antagits till 

SUS kvinnohus, och fyra av dem har redan 

flyttat in och påbörjat sin sömnads-

utbildning. 
 

Jharna Rani är den äldsta av dem, 27 år. 

Maken och hans familj begärde att hennes 

familj skulle betala 40 000 taka (cirka 3500 

kronor) i dowry, alltså hemgift, som är 

olaglig enligt bangladeshisk lag. När hon 

inte betalade blev hon utsatt för misshandel. 

Hon skickades till sin egen familj och efter 

ett tag fick hon reda på att mannen gift om 

sig, vilket också är olagligt utan den första 

hustruns medgivande. Ärendet är nu under 

rättslig prövning. 
 

Shila Moni Akter och Uma Rani Sharkar 

är båda 15 år och från mycket fattiga famil-

jer och i riskzonen för tidiga äktenskap. 

Även Tumpa Rani, 16 år, är från en 

mycket fattig familj, där pappan är handi-

kappad. Familjen riskerar att pressas av 

omgivningen att få henne gift, vilket skulle 

medföra stora kostnader.   

Taslima Akter är 19 år. Hon gifte sig när 

hon var 16 år. Efter två års äktenskap 

begärde mannens familj hemgift, och utsatte 

henne för misshandel när hennes familj inte 

kunde betala. De lokala myndigheterna 

informerades och försökte medla för att lösa 

problemet, men utan resultat. Hon bor ännu 

inte på kvinnohuset. 
 

Det gör inte heller Nasrim Akter, som är 

23 år och äldsta dottern i en familj med tio 

medlemmar som saknar inkomstkälla. Hon 

vill lära sig ett yrke så att hon kan bidra till 

familjens försörjning. 
 

I kvinnohuset bor även husföreståndaren 

Zakia Sultana, 19 år. Hon anställdes 

nyligen som en sorts husmor för att finnas 

där på nätterna. Zakia får 2 000 taka i 

månaden, cirka 160 kronor, och fri kost för 

att bo med kvinnorna nattetid. 

 

                                       Maj-Lis Koivisto 

 

Zakia Sultana, husföreståndare, och de inflyttade kvinnorna på Shelter House; Jharna Rani, Uma Rani Sharkar,  

Shila Moni Akter och Tumpa Rani.          Foto: Maj-Lis Koivisto 
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Framgångar för SUS arbete mot kvinnovåld under 2013 
 

 

Tack vare SUS framgångsrika arbete 

med projektet Stop Violence Against 

Women (SVAW) har antalet syra-

attacker minskat betydligt i Netrakona. 

Föreningen för SUS har de senaste åren 

finansierat detta arbete med 30 000 kr 

per år.  
 

Förekomsten av syraattacker riktade mot 

kvinnor och flickor ökar annars i 

Bangladesh. Forskning visar hur mannens 

familj vill ha allt högre hemgifter från 

kvinnorna för att kunna konsumera mera. 

Om de inte kan få ut mer av en kvinnas 

familj pressas dessa kvinnor att begå 

självmord under hotet att annars utsättas för 

syraattacker. Sedan kan mannen gifta om 

sig med ytterligare en kvinna och familjen 

får ännu en hemgift.  
 

När man läser SUS årsrapport från 2013 för 

Stop Violence Against Women (SVAW), 

slås man av hur enormt viktigt SUS arbete 

är. Bland de fallstudier som presenteras 

möter vi Bely Akter, en ung kvinna som 

misshandlats svårt av sin man. När hennes 

man hotade att kasta syra på henne, kunde 

hon få hjälp av en SVAW kommitté.  

 

 

SUS gör ett fantastiskt arbete utifrån de 

resurser de har, med projektet SVAW. 

Deras vision är att arbeta med denna fråga 

på lokal, regional och nationell nivå. De vill 

nå och påverkar så många människor i 

samhället som möjligt, i olika yrkesgrupper, 

i olika åldrar och båda könen.  Det är en 

förutsättning för att alla ska känna sig 

delaktiga.  
 

Tyvärr saknar SUS resurser för att fullt ut 

täcka alla områden och alla samhällsklasser 

i Netrakona. Det skulle också vara både 

enklare och effektivare om SUS hade en 

egen advokat som kunde vara insatt och 

kontinuerligt arbeta med dessa frågor. I 

dagsläget får de via andra organisationer 

engagera olika advokater för olika ärenden 
 

Att arbeta med kvinnors mänskliga 

rättigheter, rätten att bli behandlad med 

respekt för det egna livet och de egna valen, 

är en förutsättning för att ett land skall 

kunna utvecklas och komma ur fattig-

domen.  För att nå resultat krävs att man 

först analyserar hur samhället skapar olika 

förutsättningar för kvinnor och män innan 

man konkret angriper problemen.  

                                         Ann Bergerlind 
 



FÖRENINGEN FÖR SUS - kvinnoprojekt i Bangladesh

INGÅENDE BALANS  2013-01-01

Tillgångar Skulder
Insats SHEF 1 000,00 Föreningens buffertkonto 24 791,22

Deposition nyckel SHEF 70,00 SUS - ackumulerat Gåvokonto 10 096,73

SUS - ackumulerat M Hofstens stipendiefond 3 008,00

Handkassa 0,00 SUS - ackumulerat Kvinnohuset/ Shelter House 0,00

Plusgiro 41 303,23 SUS - ackumulerat SVAW 0,00

Sparkonto Företag Nordea 4 876,72 Kortfristiga skulder Förbetalda medl.avg 2012 6 400,00

Kortfristiga skulder SUS-produkter till Schysst Jul 1 198,00
Kortfristiga skulder Kopieringskostnader dec 2012 1 756,00

Summa: 47 249,95 Summa: 47 249,95

RESULTATRÄKNING 

Intäkter Kostnader
Föreningsintäkter Föreningskostnader

Medlemsavgifter 16 700,00 Avgifter övriga organisationer 1 550,00

Möten 7 766,00 Resekostnader 1 086,00

Räntor 49,67 Informationskostnader 2 068,00

Medlemsmöten 2 950,00

Utställningar och mässor 1 100,00

Kontorsmtrl 29,50

Porto 2 460,00

Bankkostnader 1 031,50

Delsumma 24 515,67 Delsumma 12 275,00

Föreningens egna överskott 12 240,67

Insamlingar SUS Utbetalningar till SUS

Gåvor till SUS 24 695,00 SUS Inköp SUS-produkter 200,00

Gåva - Dela Lika dagen 10 000,00 SUS Marianne Hofstens stipendiefond 3 008,00

Gåva resekostnad 0,00 SUS Kvinnohuset / Shelter House 20 000,00

Försäljning SUS-artiklar 2 960,00 SUS SVAW - Stop Violence Against Women 30 000,00

Gåvor till Kvinnohuset/Shelter House 6 550,00 Föreningens övrigt stöd till SUS - utlägg i Sverige 890,50

Gåvor till SVAW - Stop violence against women 3 000,00

Gåvor till Marianne Hofstens stipendiefond 1 950,00

Delsumma: 49 155,00 Delsumma: 54 098,50

Summa intäkter: 73 670,67 Summa kostnader: 66 373,50

7 297,17

Summa balans: 73 670,67

Bokslutsdisponeringar

Överföring av föreningens egna överskott till Föreningens Buffertkonto 12 240,67

Överföring av Gåvor till SUS till SUS - ackumulerat Gåvokonto 24 695,00

Överföring av Gåva - Dela Lika Dagen till SUS - ackumulerat Gåvokonto 10 000,00

Överföring av Försäljning SUS-artiklar till SUS - ackumulerat Gåvokonto 2 960,00

Överföring av Gåva - M Hofstens Stipendiefond till SUS - ackumulerat M Hofstens stipendiekonto 1 950,00

Överföring av Gåva - Kvinnohuset till SUS - ackumulerat Kvinnohuskonto 6 550,00

Överföring av Gåva - SVAW - ackumulerat SVAW-konto 3 000,00

Ianspråktagande av medel ur Föreningens Buffertkonto för resekostnader SUS delegater (övrigt stöd till SUS - utlägg i Sverige) -890,50

Ianspråktagande av medel ur Föreningens Buffertkonto för inköp av SUS-art. (övrigt stöd till SUS) -200,00

Ianspråktagande av medel ur Föreningens Buffertkonto för att täcka kostnader SVAW - Stop Violence Against Women -2 248,27

Ianspråktagande av medel ur SUS  - ackumulerat Gåvokonto för att täcka kostnader Kvinnohuset/Shelter House -20 000,00

Ianspråktagande av medel ur SUS  - ackumulerat Gåvokonto för att täcka kostnader SVAW - Stop Violence Against Women -27 751,73

Ianspråktagande av ackumulerade medel M Hofstens stipendiefond för utbet till SUS M Hofsten stipendie fond -3 008,00

ÅRETS ÖVERSKOTT  7 297,17

UTGÅENDE BALANS  2013-12-31

Tillgångar Skulder
Insats SHEF 1 000,00 Föreningens buffertkonto 33 693,12

Deposition nyckel SHEF 70,00 SUS - ackumulerat Gåvokonto 0,00

SUS - ackumulerat M Hofstens stipendiefond 1 950,00

Handkassa 0,00 SUS - ackumulerat Kvinnohuset/ Shelter House 6 550,00

Plusgiro 44 396,73 SUS - ackumulerat SVAW 3 000,00

Sparkonto Företag Nordea 4 926,39 Kortfristiga skulder Förbetalda medl.avg 2014 4 750,00

Kortfristiga skulder Kopieringskostnader dec 2013 450,00

Summa: 50 393,12 Summa: 50 393,12

ÅRETS ÖVERSKOTT  



ÅRSMÖTE 
 
Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh 
 

Söndagen den 13 april 2014 
Färgargårdstorget 66, Stockholm  

 
 
Kl 16.30  Årsmötet börjar och håller på ca 1 timma 
 

Kl 17.30  Soppa med kaffe/the på maten, senaste rapporter 

från SUS 
 

Soppan serveras till självkostnadspris. 
 

 

Motioner till årsmötet sändes snarast till styrelsen 

susisverige@gmail.com 
 

Varmt välkommen! 
 

Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dagordning för årsmöte den 13 april 2014 
 

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh 
 

1. Mötet öppnas 

2. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4. Val av protokollsjusterare 

5. Fastställande av dagordning 

6. Verksamhetsberättelse 

7. Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse 

8. Frågan om ansvarsfrihet 

9. Ev. motioner och styrelseförslag 

10. Samtal om den kommande verksamheten 

11. Fastställande av medlemsavgift och budget för 2014 

12. Val av ordförande och styrelsemedlemmar 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

14. Val av valberedning 

15. Övriga frågor 

16. Mötet avslutas 



Medlemsmöte i Stockholm  
Färgargårdstorget 66 på Södermalm, Stockholm.  

I närheten finns flera busslinjer med ändhållplats.  

Linje 2 (Barnängen) 

Linje 55 och 66 (Tengdahlsgatan) 

Linje 76 (Ljusterögatan)  

Linje 59 (Malmgårdsvägen)  

Gångväg längs punkmarkerad linje. Ingången är där pilen pekar. 

 

 

 



Har du betalat medlemsavgiften?
150 kr på postgiro 18 95 87-9

Föreningen för SUS
-kvinnoprojekt i Bangladesh
c/o Kjell Johansson
Färgargårdstorget 38
116 43 Stockholm

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
 nya adressen på baksidan


