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Medlemsinformation

Föreningen för SUS
– kvinnoprojekt i Bangladesh

Nytt från styrelsen

www.susisverige.se susisverige@gmail.com och på Facebook

Rapport från årsmötet
På årsmötet den 13 april slutade Ann
Bergerlind efter två år som ordförande.
Ann har gjort en stor arbetsinsats för
föreningen och tillfört mycket entusiasm
och energi. Vi tackar henne varmt!
Nygammal ordförande är nu Christina
Tillö. Maj-Lis Koivisto valdes in som
ny ledamot.

Årets Banglamiddag

Sjukhusets mobila mottagning på verandan i en by.

Foto Maj-Lis Koivisto

Bilder från Bangladesh
Söndagen den 28 september kl 17.00
Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 i Stockholm
I våras kunde vi på föreningens Facebooksida följa SUS olika verksamheter
genom journalisten Maj-Lis Koivisto som vistades i Netrakona i sju veckor.
Den 28 september visar hon bilder och berättar mer om SUS. Soppa och fika
serveras till självkostnadspris. Försäljning av hantverk från SUS.
Vägbeskrivning i slutet av bladet. Varmt välkommen och ta gärna med en vän!

Höstdagjämning den 23 september

DELA LIKA
Vill du solidariskt dela dina inkomster den 23/9 med människor i Netrakona
distriktet i Bangladesh?
Sätt i så fall in summan på vårt postgiro 18 95 87 – 5. Stort tack!

Varmt välkomna till årets Banglamiddag den 8 november kl 17.30! Som
tidigare år lagar vi en bengalisk buffé
för 150 kr och säljer drycker därtill. Ta
också chansen att handla julklappar i
god tid! Se vår hemsida, Facebookgrupp
eller ring 070-531 99 23 för mer information längre fram! Färgargårdstorget
66. Vägbeskrivning i slutet av bladet.

Rokeyas bok släppt
Den 17 maj släpptes boken Amar Mukti
Aloy Aloy, ungefär Min frihet genom
kunskap och erfarenhet. Den är skriven
av Begum Rokeya, SUS grundare och
den kommer att översättas till engelska.
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Genom teater, som eleverna själva improviserat fram, uppmärksammade SUS problemet med sexuella trakasserier och
barnäktenskap på internationella kvinnodagen. Föreställningen visades på en statlig skola inför en publik som bestod av
elever, deras föräldrar och olika företrädare för organisationer och myndigheter.
Foto Maj-Lis Koivisto

Teater och debatt mot barnäktenskap
I Bangladesh är den lagliga åldern för flickor att gifta sig 18 år. Trots detta är en tredjedel av dem gifta
innan de fyllt 15 och 74 procent innan de fyllt 18.
Siffrorna är från 2006 och 2007 och kommer från en
Unicefs rapport Women and girls in Bangladesh. Det
framgår inte av rapporten när den publicerades, men den
refererar i vissa fall till undersökningar från 2010, så den
är relativt ny.
SUS grundare Begum Rokeya blev själv bortgift som
13-åring. Hon lyckades ta sig ur äktenskapet, utbildade
sig till lärare och bestämde sig för att hjälpa andra i
samma situation som hon själv varit i. På olika sätt har
SUS sedan slutet av 1980-talet arbetat för att stärka
kvinnors rättigheter.
Under 2014 är organisationens fokus på att
uppmärksamma och ändra attityderna mot barnäktenskap. I samband med internationella kvinnodagen

genomfördes olika aktiviteter under ett par veckors tid
då man intensivt uppmärksammade frågan bland annat
genom möten ute i byarna, en debattävling på
gymnasiet, där eleverna fick debattera för och emot
barnäktenskap, och genom teater där eleverna hade
improviserat fram pjäser om sexuella trakasserier och
barnäktenskap.
Flickor en ekonomisk börda
Kvinnor i Bangladesh har väldigt litet inflytande över
sitt eget liv. De ses som en börda som man ska bli av
med, och ju tidigare de gifts bort, desto lägre är den
hemgift som hennes familj betalar till mannens för att
han ska gifta sig med henne. En flicka som kommer in i
puberteten anses mogen för äktenskap. Ofta är det
släktingar och grannar som trycker på föräldrarna att det
är dags att gifta bort flickorna.
Hemgiften, dowry, är olaglig, men vanlig i fattiga
områden på landsbygden och i städernas slum. Enligt
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Unicef-rapporten har förekomsten ökat på senare år.
Enligt en undersökning som citeras betalades inte dowry
vid giftermålet för de kvinnor som i undersökningen var
46-60 år, medan det förekom i nästan hälften av fallen
för de kvinnor som var 15-25 år när undersökningen
genomfördes.
Låg status i familjen
De tidiga äktenskapen, ofta med mycket äldre män, för
med sig att flickorna slutar skolan för att flytta till
mannens familj där de ofta blir bundna till hushållssysslorna. De har låg status i familjen och svårt att säga
nej till sex eller kräva att preventivmedel används.
En tredjedel av kvinnorna får barn innan de fyllt 20,
enligt rapporten. Flickorna blir gravida tidigt, i en del
fall redan som tolvåringar, och komplikationer i
samband med graviditet och förlossning är vanliga,
bland annat på grund av undernäring. Unga kvinnor har
oftare blodbrist och brist på A-vitamin och jod än män i
motsvarande ålder. Dessa brister påverkar fostrets

utveckling på olika sätt, och leder till exempel till lägre
födelsevikt.
Mödradödligheten i Bangladesh är en av de högsta i
världen. Statens siffra är 320 dödsfall av 100 000
förlossningar medan Unicef uppskattar den verkliga
siffran till 570 dödsfall av 100 000 förlossningar. De
flesta förlossningar, 85 procent enligt rapporten, sker i
hemmet, och mindre än en fjärdedel av alla förlossningar sker med assistans av utbildade personer.
Enligt rapporten dör 12 000 kvinnor varje år med
anledning av komplikationer vid graviditet eller förlossning. Sannolikheten att en kvinna ska dö i barnsäng
under sin livstid är en på 51 i Bangladesh, medan den på
Irland, som har den bästa siffran, är en på 47 600.
Maj-Lis Koivisto
Källa: Fakta i artikeln kommer från Unicefs rapport
Women and girls in Bangladesh

I samband med internationella kvinnodagen arrangerade SUS också ett dialogmöte i en by utanför Netrakona. Deltagarna diskuterade
barnäktenskap. Avslutningsvis lovade deltagarna högtidligen att inte gifta bort sina barn för tidigt.
Foto Maj-Lis Koivisto
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Banglafilm om klimatflyktingars kamp
Den 25 maj 2009 svepte en flodvåg in över Bangladesh kuster och ödelade stora områden, bland
annat byn Sutarkhali i Sundarbans delta. Samma år
började regissören Kamar Ahmad Simon följa
bybornas liv på en vall, dit de sökt sin tillflykt, och
deras kamp för att få hjälp från myndigheter och
frivilligorganisationer för att kunna återvända till
sina hem.
Det är mycket klafsig lera, men
också många vackra scener om
livet invid vattnet i filmen. Vi får
följa en familj, bestående av ett
ungt par och deras son: deras
vardag, småpratet, drömmarna
tillbaka till gården med alla
fruktträden.
Filmen handlar också om
invånarnas envetna kamp i den
bruna leran för att bygga en skyddande vall som ska
stänga vattnet ute. Lite i taget byggs vallen i en cirkel,

som sluts efter flera års arbete. Flytten tillbaka kan
börja, i häftiga monsunregn packar familjen sina saker
för att återvända hem.
Det är en intressant film, som helt saknar förklarande
speakertexter och ibland blir svårbegriplig, för att man
inte förstår sammanhangen. Den visar på de utsattas
svårigheter att göra sina röster hörda, om den dagliga
kampen för att få ihop livet, men också om vardagliga
glädjeämnen, som kvinnornas skvallrande och
skämtande och om barnets glädje över leken med enkla
leksaker av gamla plastflaskor och bambugrenar.
Kamar Ahmad Simon följde byborna i två år.
Filmen, som heter Are You Listening!, fick till slut
premiär i Berlin 2012 och visades i Bangladesh första
gången i februari i år. Filmen har rosats av kritikerna
och vunnit många priser. Den visades på Stockholms
första klimatfilmfestival nyligen.

Maj-Lis Koivisto

Nytt från Shelter House

Kvinnomisshandel vanligt

På SUS skyddade boende bor nu sju kvinnor. Två nya
har tillkommit, enligt Kohinoor Begum, som är ansvarig
för kvinnohuset. En av kvinnorna är 25 år och offer för
syravåld. Den andra är också offer för misshandel och
28år.
De fem övriga kvinnorna som bor på Shelter House
har vi berättat om i nyhetsbrevet från mars i år. Shelter
House är en av de två verksamheter som vår förening
stöder varje år med hjälp av medlemsavgifter och gåvor.
Den andra verksamheten, Stop Violence Against Women (Stoppa våld mot kvinnor) handlar om opionionsbildande och långsiktigt arbete genom särskilda kommittér.
M-L K

Mer än hälften av alla gifta kvinnor i Bangladesh i
åldrarna 15-49 år har varit utsatta för fysisk och/eller
sexuellt våld från sina män enligt Unicefs rapport
Women and girls in Bangladesh. En fjärdedel hade varit
utsatta under det senaste året.
En tredjedel av både män och kvinnor anser att mannen
har rätt att slå sina fruar under vissa omständigheter,
som till exempel vid gräl. Siffrorna är från 2007.
Unga kvinnor blir ofta utsatta för sexuella trakasserier. En del av dem tar livet av sig. Enligt rapporten
tog över 2 200 barn, varav 1 500 flickor, livet av sig
2004.
M-L K

Hitta till höstens möten:
Bilder från Bangladesh, söndagen den 28 september kl
17 på Tegelviksgatan 40, Stockholm (röd punkt)
Banglamiddag, lördagen den 8 november kl 17.30,
Färgargårdstorget 66 (grön punkt)
I närheten finns flera busslinjer till ändhållplats:
Linje 2 (Barnängen)
Linje 55 och 66 (Tengdahlsgatan)
Linje 76 (Ljusterögatan)
Linje 59 (Malmgårdsvägen)

Träffa oss på

Välkomna!

150 kr på postgiro 18 95 87-9

Har du betalat medlemsavgiften?
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

