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Föreningen för SUS
- kvinnoprojekt i Bangladesh

M e d l e m s i n f o r m a t i o n

Äntligen i Netrakona!
Efter att ha följt SUS arbete både 
som medlem och som styrelsemed-
lem under närmare 20 år, så kunde 
jag äntligen besöka organisationen 
under tre veckor. Med mig hade jag 
min dotter Petronella och under de 
första 10 dagarna hade vi sällskap av 
Margit Palokangas och hennes dot-
ter Marjo, även de styrelsemedlem-
mar. Margit var på sin fjärde resa till 
SUS och Marjo på sin andra. Marjo 
har återvänt till Netrakona och är 
kvar till i början av mars. Vi hade en 
fantastisk vistelse och fick komma 
ut och se många av de aktiviteterna 
som SUS har. Under året kommer 
ni att få läsa berättelser från resan 
och ni kan också höra oss berätta på 
årsmötet i mars. Vill ni ordna något 
eget möte kommer gärna någon av 
oss och berättar.

Som många av er säkert läst i 
fjolårets två medlemsblad (finns 
på vår webbsida), så har vi i styrel-
sen tagit beslutet att stödja Shelter 
House med 20.000 kronor och 
SVAW ( Stop Vilolence Against 
Women) med 30.000 kronor under 
2011. Vi hoppas kunna få ihop dessa 
summor, då verksamheterna är så 
viktiga. Följ med i det vi skriver, 
så förstår ni varför. Efter förra med-
lemsbladet kom det in en hel del 
bidrag (tack för dem!) men mycket 
mer behövs. Vi skall försöka ha 
olika aktiviteter under året för att 
få ihop pengarna, så titta gärna in 
på vår webbsida. 

                                                   Christina Tillö

Dela lika-dagen
Vi går mot ljusare tider och snart är 
det dags för vårdagjämningen och 
dela lika-dagen. Om detta kommer 
vi att skicka ut ett särskilt insam-
lingsbrev. Vår förhoppning är att 
många vill dela med sig av hälften 
av sina inkomster just den dagen. 

RAPPORT FRÅN 
STYRELSEN

Årsmöte med mat och föredrag

Välkommen till föreningens årsmöte i skolan Kulturamas lokaler i 
Hammarby Sjöstad! Denna gång kan vi erbjuda fylliga rapporter direkt 
från Bangladesh. Christina och Petronella Tillö och Margit och Marjo 
Palokangas som nyligen återvänt visar bilder och berättar. Bengalisk buffé 
till självkostnadspris. 

För vägbeskrivning, se bifogad kallelse! Handlingar bifogas detta utskick. 
Ta också gärna med vänner som inte är medlemmar  på en givande 
söndagsmiddag! Anmälan senast den 14 mars till Ann Bergerlind, 
0734-20 35 10, ring eller sms:a!

www.susisverige.org

Söndagen den 20 mars kl 14, Kulturamas lokaler

Sabalamby Unnayan Samity
- SUS betyder hjälp till självhjälp

Christina och Petronella Tillö, Margit och Marjo Palokangas bakom 
årets Marianne Hofsten-stipendiater. Pojken längst till vänster heter 
Biplop. Läs mer om honom och hans mamma på nästa sida!

Angana Shorkar 
och hennes son Biplob

Angana är namnet på en kvinna 
som för 12 år sedan bodde på 
Shelter House, hon var en av alla 
kvinnor som blivit ensam mamma 
p.g.a. en ”illegal graviditet”. Vad 
är då en illegal graviditet? Jo,  

att pappan inte vill erkänna sitt 
faderskap. Faderskap betyder inte 
bara ansvarstagande för barnet utan 
också ett nödvändigt och bindande 
giftermål och det känns helt enkelt 
för tungt för vissa fäder. Detta är 
något Angana fick erfara, hon blev 
utstött från sin familj, utan att ha 



någonstans att ta vägen. Hon fick en plats på Shelter 
House och hennes ärende började utredas. I vanliga fall 
är det meningen att kvinnorna endast ska stanna högst 
ett år på Shelter House, och sedan måste en någorlunda 
hållbar livssituation skapas i verkliga livet. Kanske har 
situationen löst sig, kanske går föräldrarna med på att 
ta tillbaka sin dotter, kanske kan hon flytta till en an-
nan by där hon kan ha sitt eget hushåll med en egen 
inkomst. Men för Angana gick det inte att lösa så lätt. 
Hon födde sin son, faderlös, utan efternamn, identi-
tetslös. Han fick namnet Biplob. Det föreslogs att ett 
DNA-test skulle göras för att bevisa faderskapet, men 
då mannen motsatte sig detta och enligt lag inte kan 
tvingas göra testet har det ännu inte genomförts.

Under tiden på Shelter House lärde sig Angana att sy. 
Hon arbetade sen med att sy både på SUS och i en 
annan enskild organisation och därefter med att sy på 
beställning Hon kunde på denna lön försörja sig och 
sonen i 10 år. I höstas fick hon problem med gallsten 
och var tvungen att göra en operation. Kostnaden för 
läkarbesök och operation klarade hon med hjälp av lån 
och gåvor från vänner och grannar. Efter operationen 
är hon fortfarande väldigt svag och läkaren räknar med 
att det tar ytterligare ett halvt år innan hon blir åter-
ställd. Eftersom hon bara orkar arbeta ett par timmar 
om dagen räcker pengarna knappt till mat och inte alls 
för att kunna betala kostnaderna för sonens skolgång. 

Kalmakanda. I januari 2011 tog han för första gången 
emot stipendium från Marianne Hoffstens minnesfond. 
Han är ambitiös och säger att han gillar skolan, bangla 
är favoritämnet. Efter examen i 6:e klass fick han i 
genomsnitt 4 poäng av 5 möjliga och berättar stolt att 
han kommit på 14:e plats av de 305 elever som klarat 
6 klass. Han kan inte få någon läxhjälp av sin mamma 
då hon är analfabet, men ibland har han fått hjälp av sin 
granne. I Kalmakanda är det färre barn i klassen, så där 
kan han eventuellt få lite mer hjälp av läraren. I hemmet 
har de ingen elektricitet, så läxorna gör han i skenet av 
en fotogenlampa. Han hjälper även sin mamma med att 
samla bränsle och hämta vatten. Han hjälper också till 
att skriva räkningarna åt sin mamma. Själv drömmer 
han om att bli doktor. Han siktar högt.

                       Marjo Palokangas och Christina Tillö

Eftersom hon inte får till-
räckligt med mat så går det 
långsammare att återhämta 
sig. Därför har de nu flyttat 
tillbaka till hennes föräldrar 
i Kalmakanda.

Biplob som nu är 12 år har 
precis börjat 7:e klass. Förut 
gick han i skola i Netrakona, 
men nu går han i skolan i 

Stop Violence Against Women (SVAW)
SVAW kommittéerna arbetar med att be-
kämpa all form av våld mot kvinnor. Vår 
grupp besökte flera SVAW möten på olika 
platser i Netrakonadistriktet. De utför ett 
mycket viktigt arbete. De brott som togs 
upp i alla grupperna, var olika former av 
trakasserier mot framför allt tonårsflickor, 
att flickor gifts bort före lagstadgade 18 år, 
samt krav på hemgift. Det man på de flesta 
av platserna kunnat påverka mest har varit 
att förhindra att flickor blev bortgifta i  ti-
diga tonåren. 

Förutom att sprida kunskap om vilka lagar 
som gäller så försöker kommittéerna åstad-

komma en förlikning mellan parterna i de konflikter som de får hand om  på det  lokala planet. Detta eftersom 
det tar tid och är kostsamt att driva ärenden i olika domstolar. 

Flera av kvinnorna som kommit till Shelter House har gjort det med hjälp av en SVAW-kommitté. De flesta 
tonårsflickor och kvinnor som bor ute i byarna eller i slumområdena i städerna, skulle aldrig kunna få någon 
hjälp om inte lokal grupper som SVAW fanns. Det är kvinnornas liv och hälsa som står på spel. 

             � Christina Tillö
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Verksam
hetsberättelse för Föreningen för SU

S 
1 januari - 31 decem

ber 2010
�U

nder 2010 har vi kunnat läsa om
 hur fackföreningar i B

angladesh har protesterat och 
dem

onstrerat m
ot låga löner och usla arbetsvillkor. M

ånga har skadats i oroligheterna, m
en det 

är sam
tidigt positivt att om

världen nu får upp ögonen för orättvisorna och att m
änniskor i 

ökande grad har m
öjlighet organisera sig fackligt och skapa sig en plattform

. M
ycket tyder på 

även på att den politiska utvecklingen i landet m
ot ökande stabilitet får fortsätta. 

N
edan följer styrelsens presentation av vår verksam

het under året:

Styrelse 
Styrelsen har under perioden bestått av Lisa A

rlbrandt (ordförande), K
jell Johansson (kassör), 

M
arjo Palokangas (sekreterare), A

nnika G
illegård, C

hristina Tillö, M
argit Palokangas, Sofia 

Jonsson och A
nn B

ergenlind.  

Styrelsem
öten 

N
io protokollförda styrelsem

öten har hållits under året. U
nder ett av styrelsens m

öten deltog 
B

egum
 R

okeya och hon gav oss en lägesrapport om
 SU

S, om
 N

etrakona. H
on berättade bland 

annat att hon nu har delegerat m
ycket ansvar till en ledningsgrupp och känner sig allt tryggare 

i att ge dem
 m

andat att styra verksam
heten m

edan hon själv är på resande fot, vilket hon 
m

enar bådar gott inför hennes fram
tida pension.  

     Å
rsm

ötet hölls den 27 m
ars hos styrelseledam

ot C
hristina Tillö.

På m
ötet berättade Sue 

G
lover Frykm

an från K
väkarhjälpen om

 sitt senaste besök hos SU
S och om

 det projekt m
ed 

m
ikrokrediter som

 de stöder i M
ym

ensingh. D
e hade gjort ett gediget arbete för att öka sin 

egen kunskap och bidrog till intressanta diskussioner om
 hållbarhet i arbetet, om

 svårigheterna 
och m

öjligheterna i de sm
å organisationernas sam

arbete m
ed Sida, om

 strategier för 
sam

verkan och m
ycket annat.  

M
edlem

sm
öten 

U
töver årsm

ötet har ett m
öte för m

edlem
m

ar arrangerats. M
ötet hölls i oktober, i K

ulturam
as 

lokaler i H
am

m
arby Sjöstad. Ett trettiotal personer deltog, varav flera var nya bekantskaper. 

V
i hade knytkalas m

ed god banglam
at, styrelsen berättade om

 våra åtaganden för egen 
insam

ling och sedan avnjöt vi högklassig bengalisk kultur. Poeten A
nisur R

ahm
an läste dikter 

på bengali, m
edan A

nnika G
illegård översatte till svenska och en av våra nyare bengaliska 

vänner illustrerade orden m
ed dans. V

i fick även en uppvisning i B
ollyw

ooddans av en indisk 
student.

Insam
lade m

edel 
SU

S har 109 betalande m
edlem

m
ar. U

nder perioden har det totalt inkom
m

it 32 906 kr i gåvor, 
varav 6140 kr till K

vinnohuset och 4000 kr till M
arianne H

offstens stipendiefond.

Stöd till SU
S 

Till stipendier för elever genom
 M

arianne H
offstens stipendiefond har 4000 kr utbetalats. 

Projektet Stop V
iolence A

gainst W
om

en – SV
A

W
 har erhållit 7278 kr. Ö

vrigt stöd till SU
S 

bestående av ny digitalkam
era och fraktkostnader, har utbetalats 5823 kr. 

M
edlem

sinform
ation 

Tre m
edlem

sblad har getts ut. Styrelsen har även arbetat fram
 en ny broschyr under året, m

ed 
stöd av m

edlem
m

en D
avid N

ilsson. B
roschyren består av kort inform

ation om
 B

angladesh om
 

SU
S om

 B
egum

 R
okeya sam

t om
 de projekt vi just nu stödjer. D

en skickades ut m
ed julens 

m
edlem

sblad, m
ed en uppm

aning till alla m
edlem

m
ar att ge bort broschyren till en person 

som
 inte känner till oss sedan tidigare. Styrelsen strävar även efter att bli m

er effektiv i att 
sprida inform

ation via m
ail och tar tacksam

t em
ot m

ailadresser från m
edlem

m
ar, sam

t att 
lägga ut all inform

ation om
 kom

m
ande m

öten och liknande på Facebook-gruppen SU
S - 

K
vinnoprojekt i Bangladesh. 

Stöd till SU
S genom

 egen insam
ling 

U
nder 2010 har SU

S i Sverige arbetat enbart m
ed egna m

edel, och inte ansökt om
 m

edel 
genom

 Forum
 Syd.  

Styrelsen har under året fört en dialog m
ed Show

poun och R
okeya om

 hur vi bäst kan stödja 
dem

 genom
 egen insam

ling, och de har inkom
m

it m
ed ansökningar om

 stöd för två 
verksam

hetsgrenar. Styrelsen har m
eddelat att vi inte kan ge hundraprocentiga garantier m

en 
att vi kom

m
er att göra allt som

 står i vår m
akt för att stödja dem

, enligt följande plan: 

– Shelter H
ouse - 10 000 SEK

 för 2010, 20 000 för 2011, därefter sam
tal om

 fortsatt stöd: 
Skyddat boende för utsatta kvinnor, som

 erbjuds trygg fristad och utbildning för 
självförsörjning.

–
Stop Violence Against W

om
en C

om
m

ittees (SVAW
) –

30 000 SEK
 för 2011 och 30 000 för 

2012:K
om

m
ittéer som

 arbetar för att utsatta kvinnor ska få tillgång till lagligt stöd, 
rådgivning och rehabilitering.

– Stödet till stipendiater genom
 M

arianne H
ofstens m

innesfond fortsätter, gåvor avgör 
storleken på stödet. 

Styrelsen har genom
 fram

tagandet av ny broschyr, genom
 ett insam

lingsbrev inför julen sam
t 

genom
 utåtriktade m

edlem
sm

öten m
ed inform

ation om
 B

angladesh och om
 SU

S m
edvetet 

arbetat för att öka insam
lingen på lång sikt. 

Ö
vrigt

I slutet av året reste styrelseledam
öterna M

argit Palokangas, M
arjo Palokangas och C

hristina 
Tillö sam

t ytterligare tre m
edlem

m
en till B

angladesh för att besöka SU
S. D

e följde upp vad 
stödet till B

arhatta inneburit, sam
talade om

 SV
A

W
s arbete, besökte K

väkarhjälpens 
stödprojekt i M

ym
ensingh och gjorde flera intervjuer och besök på Shelter H

ouse, och kom
 

hem
 m

ed ny kunskap och inspiration. D
e m

enar att det arbete som
 genom

förs fungerar väl, 
m

en att det indragna eller m
inskande stödet från flera av SU

S internationella partners har fått 
stora konsekvenser för verksam

heter genom
 att personal har sagts upp och SU

S integrerade 
arbetssätt inte kan genom

föras i den utsträckning som
 SU

S ledning önskar. 

A
vslutning 

Som
 alltid är vi i styrelsen tacksam

m
a för m

edlem
m

arnas fortsatta engagem
ang, som

 visar sig 
i m

edlem
savgifter som

 troget betalas, i gåvor och i praktiskt arbete. D
et är på grund av vår 

tilltro till er som
 vi har vågat gå in i satsningar som

 krävt en del arbete av oss under 2010, m
en 

som
 kom

m
er att få desto större resultat under m

ånga år fram
över. 

Styrelsen, februari 2011 



Asma Aktar 
- en av kvinnorna i Shelter House

Asma bor sedan 11 månader på Shelter House för att hon är rädd att 
hennes man ska döda henne.

Asma som är 32 år gifte sig för 14 år sedan med en man i Mohongonj och 
anledningen till problemen hon har är att hon och hennes man inte fått några 
barn. Redan efter tre års äktenskap gick de till en läkare som sa att det inte 
bara var hennes ”fel” utan även mannens. Då blev mannen arg. Han ansåg att 
allt var Asmas fel. Mannen och hans familj började kritisera och misshandla 
henne och grannarna var också otrevliga.

För tre år sedan blev hon sjuk och deprimerad av all stress detta medförde. 
Hon gick då själv till en doktor som sa att barnlösheten inte var hennes fel. 
När hon kom hem igen fick hon inte komma in och ingen ville tro på vad hon 
sa. Hon flyttade då hem till sina föräldrar. Efter en vecka fick hon veta att 
mannen gift sig med ytterligare en fru. Hon gick för att undersöka saken men 
blev återigen utslängd. 

Hon har lagt in om skilsmässa med stöd av SUS-personalen. Hon vill ha 
tillbaka sin hemgift och få det underhåll maken redan dömts att betala henne, 
vilket han dock inte gjort. Mannen har ännu inte fått något barn med den andra 
hustrun och de bråkar mycket. 

Asma har gått 10 år i skolan och kan sy. Hennes sykunskaper utvecklas hela 
tiden och man tror att hon ska kunna försörja sig som sömmerska. Eftersom 
hon behöver hålla kontakt med sin advokat en gång i veckan stannar hon kvar 
ännu en tid på Shelter House. Annars verkar det möjligt för henne att flytta 
tillbaka till sitt föräldrahem igen när hon väl kommit till en uppgörelse med 
maken och hans familj.                        
                                                         Marjo Palokangas och Christina Tillö

Köldvågen har slagit hårt mot Bangladesh
Inte bara i Sverige och Europa har vintern varit kallare 
än på väldigt längre. Även i Bangladesh har temperatu-
ren varit rekordlåg, kallare än vad det varit på mycket, 
mycket länge. Anledningen till denna ovanliga kyla 
tros vara de globala klimatförändringarna, sommaren 
var också ovanligt varm. 

Som vanligt slår extremer hårdast mot de fattiga, som 
redan lever på marginalerna. I Netrakona-området, 
framför allt ute på landsbygden, har temperaturen 
gått under 5 grader. I lerhus med stråtak, utan vare 
sig isolering eller värme och med brist på ordentligt 
varma kläder, betyder det katastrof. I norra delarna av 
Bangladesh har temperaturen till och med sjunkit under 
noll nattetid, något som inte hänt förut. Matpriserna 
har skjutit i höjden, då skörden har kraftigt försämrats 
av kylan, liksom fiskodlingar och dylikt är påverkade. 
Sjukdomar som kölddiarré, köldstroke, lunginflam-
mation, astma, feber, hosta och andra köldrelaterade 
sjukdomar är vanliga hos de utsatta. De hårdast drab-

bade är de allra fattigaste, barn, gamla, handikappade 
och kvinnor, framför allt gravida kvinnor. 38 personer 
i Netrakona-området har redan dött. 

Förutom kylan har också dimma orsakat stora problem 
då detta medfört att folk i vissa delar av landet inte har 
kunnat utföra sitt arbete ordentligt eller ta sig till arbe-
tet. För någon som endast tjänar några taka om dagen 
innebär detta att man kanske inte kan överleva. 

Första köldvågen slog till den 7 januari och för tillfället 
har det blivit lite varmare igen, men en andra köldvåg 
förväntas komma i början av februari. SUS planerar 
att köpa ca 500-1000 filtar á 500 taka (d.v.s. ca 50 kr) 
styck, men har ännu inte hittat någon sponsor för detta. 
Dessa filtar räcker förstås inte till alla behövande, men 
till de allra mest utsatta. Inte bara SUS har planerat 
att assistera, redan har organisationer delat ut filtar 
sjalar och mössor i vissa delar av landet, men många 
är fortfarande utan.
                                                     Marjo Palokangas



Har du betalat medlemsavgiften?
100 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




