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Dilu och Kohinoor med föreningsmedlemmen Manfred Stüber i Sala silvergruva 
 

SUS-chefer på studiebesök 
 
Förra året bjöd föreningen in Kohinoor och Dilu från SUS att komma till 
Sverige i april i år. Resans syfte var att vi skulle lära känna varandra bättre och 
att de skulle få en möjlighet att se vår verklighet. Vår erfarenhet är att 
kunskaper om varandras kulturer och tänkesätt underlättar kontakten väsentligt. 
Genom studiebesök hoppades vi också att de skulle få nya impulser och 
inspiration i sitt arbete på SUS.   
 
Eftersom besöket var en hel månad inbjöd vi SUS andra samarbetspartners i 
Norden att få träffa dem. Svalorna Indien Bangladesh, Friends of SUS Finland 
och Neem i Katrineholm nappade. Att vår lilla förening kunde genomföra detta 
långa besök blev möjligt tack vare att styrelsemedlemmarna, medlemmar och 
andra följde med på besök, bjöd på mat, gav husrum och visade Sverige och 
Finland. SUS medarbetare i Netrakona bidrog genom att ta på sig extra arbete 
medan två så viktiga medarbetare var borta. 
 
Kohinoors och Dilus besök blev inspirerande och givande på många plan och 
som extra plus var Rokeya här samtidigt och kunde delta i många av träffarna. 
Rokeya pension närmar sig, och därför är det viktigt att de andra medarbetarna 
tar över mer och mer av hennes kontaktnät. 
 

Vi hade valt april för att det skulle vara så varmt som möjligt men att olika 
föreningsverksamheter fortfarande skulle vara igång. Varmt blev det 
sannerligen inte. Isande vindar, snöglopp samt regn mest varje dag kunde inte 

  
Ny ordförande 

Årsmötet den 22 april samlade ett fem-
tontal medlemmar. Avgående ordfö-
rande Lisa Arlbrandt tackades för sitt 
arbete och engagemang och till ny 
ordförande valdes Ann Bergerlind. I 
övrigt blev det inga förändringar på 
förtroendeposterna.  Efter den formella 
delen av mötet berättade Kohinoor och 
Dilu om våra stödprojekt Shelter House 
och Stop Violence Against Women, 
vilket följdes upp av ett givande samtal.  

 
Insamlingsmål för 2012 

Vi tror och hoppas att under 2012 kunna 
samla in 54 000 kr för stöd till SUS för 
Shelter House, Stop Violence Against 
Women (SVAW) och Marianne 
Hofstens stipendiefond. Efter drygt ett 
halvår har vi nästan nått halvvägs till 
vårt insamlingsmål. Vi vill uppmana 
alla medlemmar till fortsatt stöd och 
hjälp att nå målet! För er som inte har 
betalat medlemsavgiften, 150 kr, för 
2012 bifogar vi en liten påminnelse. 
Betalar du via internetbank vill vi tipsa 
om möjligheten att lägga in periodicitet 
med automatisk dragning av medlems-
avgiften från kontot en gång per år. 

 
Kjell Johansson, kassör 

 

Enkätundersökning 
En del medlemmar har under våren fått 
telefonsamtal och frågor från styrelsen. 
Vi har bl a intresserat oss för om ni 
tycker att ni får rätt och tillräcklig 
information och om de projekt vi stödjer 
känns angelägna. Bilden vi fått är att 
medlemmarna är i stort sett nöjda med 
föreningens arbete. Vi har också fått 
värdefulla synpunkter som vi tar till oss. 

Rapport från styrelsen 



 2012-09-15 
 

hindra Dilu och Kohinoor från att se sig om under resan. 
Dilu medgav dock att det var svårt att stå ut med blåsten.  
 

 
 
Kohinoor och Dilu i Gamla Uppsala 
 
Några av höjdpunkterna på resan var besöket på Forum 
Syd, Svalorna i Lund, Finland, Livstycket i Tensta, olika 
skolbesök och ett jordbruk utanför Sundsvall. 
 
För oss som varit med, så fick vi tillfälle att lära oss 
mycket om SUS, Bangladesh, Sverige och de olika 
organisationerna vi besökte. Ett av glädjeämnena var att 
höra hur Kohinoor blev bättre och bättre på engelska för 
varje dag som gick, ett annat att höra på hur intresserad 
Dilu var av pedagogik. 
 
Christina Tillö
som var samordnare och huvudvärd för besöket
 
Läs Kohinoors och Dilus berättelse från resan (engelska) på vår hemsida: www.susisverige.se OBS! Ny adress!

Höstdagjämning den 22 september 

Dela lika 
Vill du solidariskt dela dina inkomster den 22/9  med 
människor i Netrakona district i Bangladesh? Sätt i så 
fall in summan på vårt postgiro 18 95 87 – 5! Tack! 
 
Spännande föreläsning i vinter 

Vi vill redan nu flagga för vårt medlemsmöte i 
december. Då får vi besök av Loa Ingvarsdottir som 
genomfört en studie om Psykisk hälsa bland kvinnor i 
Bangladesh. Studien har genomförts hos SUS i 
Netrokona för Svalorna Indien Bangladeshs räkning. 
Den ligger till grund för henne mastersuppsats i 
Internationell utveckling och förvaltning, vid Lunds 
Universitet.  

Ambulans till SUS sjukhus 
 
Efter 2,5 år har Sabalamby Hospital fått sin 
efterlängtade ambulans med hjälp av brittiska och 
finska pengar.  
 
 

 

 

 
Kohinoor Begum 
 
Kohinoor är en av de vitigaste medarbetarna på SUS. 
Hon har hand om de program som rör mänskliga 
rättigheter (Rights and Governance). Tack vare sitt 
stora mod, sina kunskaper och positiva utstrålning har 
hon och de andra medarbetarna kunnat påverka 
situationen i positiv riktning framför allt för kvinnorna 
i de områden som SUS arbetar. Eftersom SUS även 
deltar i nätverk på nationell nivå, så kan deras arbete 
även påverka människor i hela Bangladesh. 
 
Kohinoor har varit anställd på SUS i 12 år. Detta var 
hennes första resa till Europa. 
 
 
Kazi Sohul Ahmed 
 
Kazi Sohul Ahmed eller Dilu som han kallas, är en av 
de fyra cheferna (Project Director) på SUS. Han har 
bl.a. ansvar för mikro krediter och program som rör de 
allra fattigaste, en del utbildningsprogram och 
hantverksdelen. Dilu är en av de som arbetat längst på 
SUS, hela 26 år. Han är en mycket noggrann person 
och intresserar sig mycket för mikrolån och 
utbildning.  
 
Även för Dilu var detta första resan till Europa.  
 

http://www.susisverige.se/
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                SUS årsberättelse kom med post, i ett brev som knappt syntes bakom alla frimärken! 
 
 
 

 
 
Den intresserade kan nu se en relativt god satellitbild i Google Earth över trakten runt Netrakona. Bl a kan man hitta SUS 
huvudbyggnad, kvinnohuset Shelter House, modellfarmen och sjukhuset. Bilden ska vara från 2011.  


