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Kö till Bangla-middagen

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.

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 engagemanget 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 produkter från SUS och skänkta loppisprylar, gav tillsammans med kuvertavgift flera goda tusenlappar till Shelter
House och Stop Violence against
Women-kampanjen.

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.

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 Internationella Filmfestival 2013.
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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 och Olof Meurling, på fotot Rokeyas föräldrar.
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