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Barhatta-projektet
Utvärdering genomförd
SUS har efter förslag från Forum Syd gjort en utvärdering av organisationen
och dess arbete. Denna utvärdering är utförd av två oberoende konsulter
och har resulterat i en omfattande rapport.

RAPPORT FRÅN
STYRELSEN
En meningsfull julgåva
Genom din gåva till SUS kan du
stödja en fortsatt utveckling i Barhatta, SUS kvinnohus och Marianne
Hofstens stipendiefond. Ange om du
vill rikta ditt stöd, annars använder
vi pengarna i samråd med SUS. Ditt
bidrag gör skillnad!

postgiro 18 95 87-9
Medlemsmötet 22/8
En söndag i augusti träffades ett glatt
gäng i Uppsala för att äta och ha trevligt på medlemsmötet. Vad som mer
hände denna dag var att Ramadan
slog in, vilket styrelsen inte tagit med
i beräkningen. Det blev en ganska
speciell bengalisk måltid där bengalerna själva inte kunde ta del av den
mat de varit med och lagat. Den bengaliska dansen som utlovats uteblev
av liknande skäl. Utan mat i magen
blir det väldigt jobbigt att dansa.
SUS besöker en by i Barhatta jan-08 för att informerar om mänskliga rättigheter
och ge juridisk rådgivning. Fota: Amanda Engberg

Föreningen för SUS har varit med och stöttat Barhatta-projektet vilken
också finns med i rapporten, och där man tydligt kan läsa om olika positiva
resultat projektet har medfört men också förslag på förbättringar. Några
betydelsefulla förändringar som Barhatta-projektet har inneburit för de
fattiga i området är: ökad motivation hos föräldrar att skicka sina barn till
skolan, föräldrars attityd mot flickor har förbättrats, ökad hälsomedvetenhet, ökad kunskap om hygien, ökad medvetenhet om handikappfrågor, kvinnors roll i samhället och familjen har stärkts, minskad andel våldtäktsfall,
minskad andel syrakastning, osv. Detta bara för att nämna några få saker
som utvärderingen tar upp som positiva förändringar i samhället.

Men desto bättre för oss ändå att
Rokeya hade möjlighet att komma!
Hon räddade hela mötet och spred
sin varma utstrålning. Bengalisk kultur fick vi också vår lilla dos av när
David Nilsson framförde melodier
på en nyinhandlad sitar!
Vi hoppas kunna erbjuda bengalisk
kultur i form av dans och film vid
nästa medlemsmöte, preliminärt
den 13 februari i Uppsala. Vi återkommer med inbjudan!
Marjo Palokangas, sekreterare

Utvärderingen är som sådan viktig, den tar upp tydliga resultat och
möjliggör för oss här i Sverige att förstå hur viktigt SUS arbete är för
samhället och den enskilda människan i Bangladesh. Dessutom har utvärderingen inneburit en möjlighet för SUS att få förslag på förbättringar
i sitt arbete, och en kritisk granskning av en organisation är viktig inte
bara för oss som ekonomiskt stödjer organisationen utan även för dess
egen utveckling och trovärdighet.
Läs om våra planer på fortsatt stöd till Barhatta på nästa sida

David med sitaren i centrum.

Ansökan till Forum Syd om förlängning
SUS har lämnat in en ny ansökan om fortsatt stöd,
gällande 2010-2011, till det integrerade utvecklingsprojektet i Barhatta. Detta projekt är designat för att
fortsatt utöka försörjningsförmågan hos de extremt
fattiga inom Barhattaområdet i Netrakonadistriktet.
Barhatta området har inga industrier och de flesta
försörjer sig med hjälp av jordbruk eller andra låginkomstbringande aktiviteter som rickshaw-körande.
Många föräldrar i området vill att barnen arbetar för
att öka familjens inkomst hellre än att skicka dem till
skolan. Det är dessa hushåll som Barhatta-projektet
riktar sig till.
SUS skriver i ansökan att fokus för projektet är
ekonomisk utveckling, hälsa, näringslära, mänskliga

rättigheter och utbildning. Målet är att 3500 utsatta
hushåll från 34 olika byar inom Barhattaområdet ska
bli självförsörjande.
Projektet ska fungera genom samhällsdeltagande, och
man fortsatter med tidigare strategi att förankra all
aktivitet i det närliggande samhället. Olika exempel
på aktiviteter är förberedande utbildningscenter för
barn i skolålder, mikrokredit-grupper, hälsogrupper
och grupper som diskuterar mänskliga rättigheter.
Föreningen för SUS har vidarebefodrat ansökan till
Forum Syd och inväntar klartecken för att projektet
ska godkännas.
Sofia Jonsson, styrelseledamot

Stöd kvinnorna i SUS kvinnohus!
SUS driver ett Shelter house, ett skyddat boende för
utsatta kvinnor. Syftet är att ge dem en trygg fristad och
ett nytt hopp. Under tiden kvinnorna bor där, ca 1 år, får
de samtalshjälp och utbildning i sömnad, läsning, räkning och mänskliga rättigheter, allt för att självkänslan
och framtidstron ska kunna växa.

En annan av flickorna hade blivit bortgift tidigt. Hennes man blev så arg när hon födde en dotter istället
för den son han ville ha, att han mördade dottern och
försköt sin fru innan han rymde sin väg. För henne
innebar Shelter house en möjlighet att försörja sig och
att slippa bli prostituerad.

När jag besökte hemmet för ett par år sedan fick jag
höra flera berättelser från kvinnorna där och blev starkt
berörd. En av dem var Chandana. När hon kom till SUS,
trodde hon inte att hon hade någon framtid. Hennes
mamma hade tvingats fly från sin våldsamme make.
Hon lämnade Chandana hos honom och en halvbror
som misshandlade och utnyttjade henne sexuellt. Nu
hade hon ett hopp om att få ett arbete och kunde se
framtiden an med tillförsikt.

Vi i SUS i Sverige har lovat att vi ska samla in 20 000
kronor till Shelter house under 2010, vilket bekostar 10 kvinnors boende där i ett år. Vi välkomnar
din gåva. Inte för att vi är hjältar som tycker synd
om stackars kvinnor i Bangladesh. Men för att dessa
kvinnor har samma rättigheter som du och jag och för
att vi har en skyldighet att se till att de kan utnyttja
sina rättigheter.
Lisa Arlbrandt

