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

 Föreningen för SUS 

  – kvinnoprojekt i Bangladesh 
           www.susisverige.se      susisverige@gmail.com 

  

 

Välkommen till årsmöte! 
 

Söndagen den 14 april kl 16.00 

har föreningen sitt årsmöte i föreningslokalen på Färgargårdstorget 66. 

Dagordning bifogas. Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på soppa och 

kaffe eller the på maten. Vi får färska nyheter från SUS, förhoppningsvis från 

Begum Rokeya direkt, och från styrelseledamoten Marjo Palokangas som nyss 

kommit hem från en vistelse i Netrakona (se artikel nedan). 
 

 

Vägbeskrivning till Färgargårdstorget 66:  Ingången är i gränden mellan husen  

där pilen pekar. Uppe i bildens högra hörn är hållplatsen för busslinje 2 inringad.  

Övriga busslinjer som har ändhållplatser i närheten är 55, 66, 76 och 59. 

 

 

DELA LIKA!  

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 vårt postgiro 18 95 87 – 5! 

Tack också för din medlemsavgift, 150 kr! 

 

 

Banglafest och Schysst jul 

Banglafesten som föreningen anordnade 

i november för att introducera nya 

personer till SUS verksamhet och bang-

ladeshisk kultur lockade ett 30-tal 

personer. Föreningen deltog även i 

Forum Syds julmarknad Schysst jul och 

sålde produkter från SUS, som var 

populära. Pengarna som inbringades går 

direkt till projekten hos SUS! 

 

Medlemsmöte i januari 

I januari anordnade föreningen ett 

medlemsmöte på Solidaritetshuset. Loa 

Ingvarsdottir som studerar vid Lunds 

universitet, berättade om sitt sex veckor 

långa besök på SUS hösten 2012. På 

uppdrag av Svalorna delutvärderade hon 

projektet Access som Svalorna driver 

med tre lokala NGOs, varav SUS är en. 

Målet är att öka kvinnors deltagande i 

det ekonomiska, sociala och politiska 

livet. Loas intervjuundersökning visade 

på överraskande positiva resultat efter 

bara ett halvår. Kvinnorna hade då 

träffats i grupper en gång i månaden för 

att utbyta erfarenheter och kunskaper. 

Olika kvinnor hade också fått särskild 

utbildning som de fick ansvar att för-

medla till övriga gruppmedlemmar.  
 

Manne Stüber berättade också och 

visade bilder från sitt studiebesök till 

SUS Shelter House med tre elever från 

Omsorgsprogrammet på en skola i Sala. 

”Kanske det mest värdefulla jag gjort 

som lärare” avslutade Manne sitt 

föredrag. 

 

Dr Maczud på besök 
 

I juni kommer SUS läkare att besöka 

stödföreningarna i Finland och Sverige. 

Rapport från styrelsen 
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Föreningen har även under 2013 tre verksamheter som vi stöder: Shelter House, Stop Violence against Women 

(SVAW) och Marianne Hofstens stipendiefond. Läs nedan rapporter från två av projekten! 

 

Rapport från Shelter House 2012 
 

Vi har fått en rapport från SUS för år 2012. Där finns 

bland annat en berättelse om varje kvinna som bott på 

SH (Shelter House) 2012. Under året har åtta kvinnor i 

åldern 16 till 23 år bott där och fått undervisning i 

klädsömnad. 

 

Anledningarna till att de fått plats på SH är flera men 

grundorsaken i flertalet av fallen är hemgiften. Antigen 

kan de inte bli gifta för att deras föräldrar eller syskon 

inte har någon möjlighet att betala en sådan, eller så 

kräver mannens familj mer pengar eller andra gåvor. 

Kvinnorna blir tvungna att lämna sin mans hem 

eftersom de misshandlats både fysisk och psykiskt av 

mannen och ofta även av andra medlemmar av hans 

familj. Eftersom de flesta av familjerna till de kvinnor 

som kommer till SH är jordlösa blir den ekonomiska 

bördan stor att ta emot kvinnan och hennes barn. Efter 

tiden på SH återvänder kvinnorna oftast till någon i sin 

ursprungsfamilj och kan där bidra till familjens 

försörjning genom att sömnadsarbeten 

 

Före, under och många gånger efter kvinnornas tid på 

SH hjälper SUS kvinnorna att juridiskt driva sin sak för 

att t.ex få mannen att betala underhåll, betala tillbaka 

hemgift och ibland andra juridiska mål. 

Nedan följer utdrag ur rapporten om kvinnorna på SH: 

 

Alvena 16 år är en av de kvinnor som inte är gift och 

inte har någon familj som ekonomisk kan ta hand om 

henne. Hon har efter utbildningen fått arbete i en 

syfabrik i Dakha. 

Airin 17 år är inte heller gift, hon har kunnat flytta hem 

till sin ursprungsfamilj och bidrar där till försörjningen 

genom att sy.  Panna 22 år har två barn och bor nu hos 

sin pappa och syr hemma. 

Minara 21 år har ett barn. Hon giftes bort när hon var 

14. Hon blev svårt misshandlad av mannens familj och 

flyttade hem till mamman där hon fick kontakt med 

SUS som gav henne en plats på SH. Nu bor hon och 

barnet hos mamman där hon bidrar till försörjningen. 

Hennes fall i domstolen är ännu inte klart. 

Koly 18 år blev bortgift då hon var 13 år. Då hon är 

fysiskt handikappad blev hon misshandlad av mannens 

familj redan en kort tid efter bröllopet och krävd på mer 

hemgift. Till slut fick hon flytta hem till faderns familj. 

Efter tiden på SH försöker hon bidra till försörjningen. 

Hon har inte gått i skolan vilket försvårar för henne. 

Rekta 20 år är handikappad och ogift både på grund av 

handikappet och för att familjen är mycket fattig. Hon 

berättade för en medarbetar på SUS som arbetar med 

mänskliga rättigheter om sin svåra situation och fick en 

plats på SH. Nu bidrar hon till familjens försörjning.  

Shahana, 18 år har varit gift i ett år men begärde 

skilsmässa på grund av misshandel och flyttade till sin 

brors hus. Där utsattes hon för en syraattack av en 

granne som trodde att hon var hennes halvsyster. Efter 4 

månader på sjukhus kom hon till SH. Hon har återvänt 

till broderns hus och syr på beställning. 

Judger 23 år har ett barn och ingen familj som kan ta 

emot henne och barnet. Hon har varit på SH i två 

omgångar dels 2011 och sen förra året. I en kort 

mellanperiod försökte hon försörja sig i Dakha på en 

textilfabrik, men kunde inte fortsätta på grund av 

barnet. Ännu har man inte lyckats lösa hennes situation. 

Utan en familj är livet oerhört svårt i Bangladesh.  

 

 
Fem av de åtta kvinnorna som bott på Shelter House under 2012 

 

Kvinnors deltagande ökar i SVAW  
 

Under 2012 har kvinnors deltagande i SVAWs projekt 

ökat väsentligt. Framgången är resultatet av ett 

långsiktigt och ihärdigt arbete som SUS fokuserat på 

sedan verksamheten startade 1986. Det är inte bara 

Föreningen för SUS Sverige som noterat vilket bra 

arbete SUS gör för utsatta kvinnor. Andra bistånds-

organisationer som Svalorna Indien-Bangladesh har 

också imponerats liksom Forum Syd efter ett besök i 

Netrokona under hösten 2012. 

 

Idag arbetar SUS inte bara på lokal nivå, utan även på 

regional och nationell nivå. SUS nätverkar dessutom 

med andra biståndsorganisationer och olika yrkes-

grupper kring kvinnors rättigheter. I området kring 

Netrokona vet de flesta kvinnorna vilka rättigheter de 

har och vart de ska gå om de behöver hjälp av något 

slag. År 2009 arbetade SUS med två fall av kvinnor 

som utsatts för våldtäkt. 2012 är motsvarande siffra 11 

fall. År 2009 arbetade SUS med 47 fall av kvinnor som 

utsatts för våld orsakats av tvist om hemgiften. År 2012 

arbetade man med 132 fall. 
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Marjo Palokangas från föreningens styrelse kom nyss hem från Bangladesh och SUS och kan berätta om 

både våldsamma upplopp och positiva förändringar inom SUS. 

 

Jag landade i något som jag då inte hade någon 

aning om, men som nu rapporteras även i de 

svenska nyheterna, till slut. Det tog sin tid innan 

nyheten nådde Sverige, och det är fortfarande 

ganska tyst om vad som skulle kunna utvecklas till 

ett mindre inbördeskrig i landet.  

 

Orsakerna till olika attacker, smutskastning och 

krav på hårdare straff för krigsförbrytare från 

frihetskriget -72 är svårt att reda ut. Om man är 

intresserad kan man gå in på Daily Stars hemsida 

där det står på engelska om konflikten. Själv råkade 

jag inte ut för något, även om jag tidigare besökt 

flera av de platser där attackerna ägde rum. Demon-

stranter klädda i grönt och rött rån topp till tå 

krävde hängning av krigsförbrytarna. Dödstalen är 

nu uppe i över 70. 

 

Jag åkte till Netrakona, där jag firade Ekushey 

Februari, internationella modersmålsdagen den 21 

februari. En mycket viktig dag för ett land, vars 

språk inte alltid självklart har varit tillåtet att skriva 

och prata. Kvällen och evenemangen flöt på utan 

några störningar, även om jag vill minnas att det var 

vid det här tiden som det brakade lös i Dhaka med 

Jamaat-e-islami som attackerade protesterna i 

Shahbag. Nästa dag var stämningen spänd även i 

Netrakona, och på kvällen attackerades Islami bank i 

Netrakona av några av den nya generationens 

"freedom fighters" som de föredrog att kalla sig. 

Anledningen var att Islami banks tillgångar går till 

Jamaat-e-islamis verksamhet. Det var en smula 

oroligt, men det blev inga upplopp och inga attacker.  

 

Nästa dag blev jag dock tvungen att åka till Dhaka 

eftersom en hartal, en slags storstrejk/kravall var 

utlyst till dagen efter, och då läget var oroligt  kanske 

denna skulle vara längre än vad dessa "strejker" 

vanligen gör. Men det är alltså inte arbetarna inom 

textilindustrin eller liknande som strejkar utan 

oppositionspartiet BNP, som även samarbetar med 

Jamat-e-islami som försöker pressa det sittande 

partiet. Jag fick höra sedan av Rokeya att det en 

förmiddag hade pågått någon form av mobilisering 

vid madrassa-skolan, alltså koranskolan, vid SUS-

kontoret, men att många poliser ryckt ut och att 

ingenting hade hänt. Exakt hur läget ser ut nu i 

Netrakona vet jag inte. Men attacker och upplopp 

har inte endast inträffat i Dhaka. Rashahi som är en 

universitetsstad har också haft en hel del kravaller 

och dödssiffror.  

Även om denna konflikt främst är mellan islamist-

gruppen Jamaat-e-Islami och dem som driver på för 

att krigsförbrytarna ska få straff, så är det inte en 

antimuslimsk rörelse. Jamaat har försökt få det att se 

ut som att aktivister postat antimuslimska inlägg på 

bloggar och i facebook-uppdateringar. Vad som skett 

är att Jamaat skapat falska konton där de själva 

skrivit antimuslimska inlägg och hetsat mot islam.  

Det var vad som var aktuellt och vad som skrevs om 

i tidningarna när jag var på plats. Vad det utvecklats 

till idag har jag inte haft möjlighet att hänga med i 

lika stor utsträckning. Men att klimatet är 

annorlunda, och att Jamaat öppet bedriver denna 

konflikt är en omvälvande händelse i Bangladesh 

och jag tror inte att det kommer att sluta här.  

 

Om de verksamheter som vi stödjer på SUS kan 

jag berätta att Shelter House har också fått en ny 

"matrona"/rådgivare, Rehana som hjälper och 

stöttar kvinnorna. Hon sover på nätterna i huset, 

hennes arbetsdag börjar 15.00 och slutar 10.00. 

Under det att hon är på plats lär hon också 

kvinnorna att läsa, skriva och räkna, vilket är en 

positiv utveckling som inte funnits med på samma 

sätt innan. Libon som är ansvarig för Shelter House 

berättade för mig att många kvinnor också tackar nej 

till att komma till Shelter House då de inte kan ta 

med sina barn dit. Ifall barnen inte kan stanna hos 

någon släkting under den tid som kvinnorna är i 

Shelter House, får sin utbildning och hjälp med att 

bedriva rättegång, blir det problematiskt. Därför var 

Libons idé till ett framtida projekt att starta ett 

dagis, för kanske flera av de kvinnor som jobbar eller 

av annan anledning är på SUS, eller ensamstående 

mödrar i närområdet utan inkomst som skulle 

behöva arbeta. En nyhet på Shelter House är också 

att via en statlig fond får nu kvinnorna med sig ett 

startkapital och en symaskin för att komma igång 

efter utbildningen. Det är alltså inget som vi bidrar 

till.  

 

Saker har även hänt på SVAW: Grupper på olika 

nivåer har format om sig i nya kommittéer och nya 

kommittéer har startat. Medlemmar från SUSs 

SVAW-grupper har fått ta plats i de statliga men 

ganska inaktiva SVAW-grupper som finns i vissa 

distrikt. Och Kohinoor har fått ett medlemskap i 

SVAWs nationella forum, där hon är vice ordförande. 

Det ska också ha gått i rätt riktning vad gäller olika 

gruppers och olika distrikts samarbete. 

 



FÖRENINGEN FÖR SUS - kvinnoprojekt i Bangladesh
PRELIMINÄRT BOKSLUT

INGÅENDE BALANS  2012-01-01

Tillgångar Skulder

Insats SHEF 1 000,00 Föreningens buffertkonto 22 527,10

Deposition nyckel SHEF 70,00 SUS - ackumulerat Gåvokonto 21 489,20

Övriga kortfristiga fordringar 0,00 SUS - ackumulerat Marianne Hofstens stipendiefond 4 000,00

Förbetald kopieringsavgift 0,00 SUS - ackumulerat Kvinnohuset/ Shelter House 3 041,42

Förbetalda portoavgifter 0,00 SUS - Resekonto 3 000,00

Plusgiro 54 632,73 Kortfristiga skulder Övriga 550,00

Sparkonto Företag Nordea 4 604,99 Kortfristiga skulder Förbetalda medl.avg 5 700,00

Summa: 60 307,72 Summa: 60 307,72

RESULTATRÄKNING 

Intäkter Kostnader
Föreningsintäkter Föreningskostnader

Medlemsavgifter 15 850,00 Avgifter övriga organisationer 1 550,00

Möten 5 857,00 Resekostnader 492,00

Räntor 81,73 Informationskostnader 4 911,75

Medlemsmöten 1 909,36

Utställningar och mässor 1 500,00

Kontorsmtrl 15,00

Porto 2 580,00

Bankkostnader 1 034,50

Övriga kostnader 0,00

Delsumma 21 788,73 Delsumma 13 992,61

Föreningens egna överskott 7 796,12

Insamlingar SUS Utbetalningar till SUS

Gåvor till SUS 22 315,11 SUS Inköp SUS-produkter 3 372,00

Gåva - Dela Lika dagen 3 300,00 SUS Marianne Hofstens stipendiefond 4 000,00

Gåva resekostnad 6 845,00 SUS Kvinnohuset / Shelter House 20 000,00

Försäljning SUS-artiklar 6 601,00 SUS SVAW - Stop Violence Against Women 30 000,00

Gåvor till Kvinnohuset/Shelter House 3 350,00 Föreningens övrigt stöd till SUS - utlägg i Sverige 12 405,00

Gåvor till SVAW - Stop violence against women 0,00 Föreningens övrigt stöd till SUS - övrigt 0,00

Gåvor till Marianne Hofstens stipendiefond 3 008,00

Delsumma: 45 419,11 Delsumma: 69 777,00

Summa intäkter: 67 207,84 Summa kostnader: 83 769,61

16 561,77

Summa balans: 83 769,61

Bokslutsdisponeringar

Överföring av föreningens egna överskott till Föreningens Buffertkonto 7 796,12

Överföring av Gåvor till SUS till SUS - ackumulerat Gåvokonto 22 315,11

Överföring av Gåva - Dela Lika Dagen till SUS - ackumulerat Gåvokonto 3 300,00

Överföring av Försäljning SUS-artiklar till SUS - ackumulerat Gåvokonto 6 601,00

Överföring av Gåva - M Hofstens Stipendiefond till SUS - ackumulerat M Hofstens stipendiekonto 3 008,00

Överföring av Gåva - Kvinnohuset till SUS - ackumulerat Kvinnohuskonto 3 350,00

Överföring av Gåva - resekostnad till SUS - ackumulerat Resekonto 6 845,00

Ianspråktagande av medel ur Föreningens Buffertkonto för resekostnader SUS delegater (övrigt stöd till SUS - utlägg i Sverige) -2 560,00

Ianspråktagande av medel ur Föreningens Buffertkonto för inköp av SUS-art. (övrigt stöd till SUS) -3 372,00

Ianspråktagande av medel ur SUS Gåvor till SUS för att täcka kostnader Kvinnohuset/Shelter House -13 608,58

Ianspråktagande av medel ur SUS Gåvor till SUS för att täcka kostnader SVAW - Stop Violence Against Women -30 000,00

Ianspråktagande av ackumulerade medel M Hofstens stipendiefond till utbet till SUS M Hofsten stipendie fond -4 000,00

Ianspråktagande av ackumulerade medel Kvinnohuset till utbet till SUS Kvinnohuset/Shelter House -6 391,42

Ianspråktagande av medel ur SUS Resekonto för resekostnader SUS delegater (övrigt stöd - utlägg i Sverige) -9 845,00

Fondering av Gåvor till M Hofstens stipendiefond till ackumulerade medel M Hofstens stipendiefond

ÅRETS UNDERSKOTT  -16 561,77

UTGÅENDE BALANS  2012-12-31

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

ÅRETS UNDERSKOTT  



ÅRSMÖTE 
 
Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh 
 

Söndagen den 14 april 2013 
 
Kl 16.00  Årsmötet börjar och håller på ca 1 timma 
 

Kl 17.00  Soppa med kaffe/the på maten, senaste rapporter 

från SUS 
 

Soppan serveras till självkostnadspris. 
 

Färgargårdstorget 66.  
 

Vägbeskrivning: Se nyhetsbrevet! 

 
 

Motioner till årsmötet sändes snarast till styrelsen 

susisverige@gmail.com 
 

Varmt välkommen! 
 

Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 

Dagordning för årsmöte den 14 april 2013 
 

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 2013 

12. Val av ordförande och styrelsemedlemmar 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

14. Val av valberedning 

15. Övriga frågor 

16. Mötet avslutas 



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




