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Barhatta utan bidrag

Årsmöte

Lördag den 27 mars kl 15 i Hagsätra
Välkommen till föreningens årsmöte som denna gång hålls hemma
hos styrelsemedlemmen Christina Tillö i Hagsätra, närmare bestämt
Glanshammarsg 91, nb. För vägbeskrivning, se bifogad kallelse!
Handlingar bifogas detta utskick. Fika serveras till självkostnadspris.
Sue Glover Frykman från Kväkarhjälpen berättar om sitt besök
hos SUS i början av året.

SUS Shelter House

- så bedrivs verksamheten med stöd från oss
Under 2010 kan SUS återigen
ta emot kvinnor till sitt Shelter
House med hjälp av vår förenings bidrag. Tillsammans
med Forum Syd finansierade vi
också själva byggandet av huset
1997. Under åren 2001-2008
har huset tagit emot 34 kvinnor.
Av dem kom två från bordeller
och övriga har varit offer för
olika sociala företeelser som
krav på hemgift, eller att mannen förskjutit henne eller gift

sig med en ny fru. Några har
också blivit våldtagna. För 80%
av kvinnorna har det gått bra.
Under det år kvinnorna erbjuds
boende i Shelter House, får de
juridiskt stöd, samtal för att
stärka självförtroendet och träning i något yrke de sedan kan
försörja sig på.
Eftersom verksamheten legat
nere under 2009, har nu SUS
annonserat om möjligheten. Sex
kvinnor har redan
ansökt. Kvinnorna
väljs ut utifrån
vissa
riktlinjer.
SUS har i dagsläget
inga
möjligheter
att ta emot kvinnor
tillsammans med
barn.
SUS har egna verkstäder där kvinnor kan
lära olika hantverk som
bambu, skrädderi och
batik. Foto A Engberg.

Som vi tidigare rapporterat
har vårt treåriga utvecklingsprojekt i Barhatta avslutats
och följts upp av en ansökan
om förlängning med två
år. I slutet av hösten fick
föreningen ett preliminärt
positivt besked från Forum
Syd om bidrag, även om det
inte skulle bli så stort som vi
ansökt om. Tyvärr fick vi så
sent som i 1 februari beslutet
att ansökan i stället helt hade
avslagits, som en följd av
besparingskraven på Forum
Syd.
För SUS innebär detta att
aktiviteterna i Barhatta tills
vidare har ställts in. Hur vår
förening ska stödja SUS i
fortsättningen är en viktig
fråga att diskutera på årsmötet. Kan vi t ex utveckla samarbete med Kväkarhjälpen
som också stödjer SUS?
Nu på Facebook
Nu finns vi på Facebook! Sök
på "Kvinnoprojekt i Bangladesh - Föreningen för SUS"
och bli medlem! Vi kommer
att publicera nyheter och evenemang i gruppen, så se till
att bli den första att få ta del
av ny information och sprid
gärna gruppen vidare!
Om du vill ha nyhetsbladet
och annan information med
e-post, meddela din adress
till mail2kjell@spray.se

