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Föreningen för SUS
- kvinnoprojekt i Bangladesh
www.susisverige.org

Medlemsmöte

RAPPORT FRÅN
STYRELSEN
Uppsala-träff

Lör 15/11 kl 15-ca 17, Solidaritetsrörelsens Hus
Tegelviksgatan 40, buss 2 alt 55 eller 66 till ändhållplats Sofia.

Medlemmar och andra intresserade är hjärtligt välkomna till en
träff med information om SUS och Bangladesh. Journalisten
Annika Larsson och fotografen Anna Simonsson besökte förra
hösten SUS och rapporterar därifrån. Dessutom visas en film, sänd i
bangladeshisk tv, om SUS vd och grundare, Begum Rokeya. Temat
för filmen är kvinnor som lyckats vända sitt underläge till framgång.

Fika till självkostnadspris.

För medlemmar i Uppsalatrakten anordnades en Bangladesh-afton den 5 september.
Lisa Allergren hade lagat
banglamat och sen såg vi filmen The Clay Bird av Tareque
Masud från 2002. Filmen är
fransk-bangladeshisk och
vann kritikerpriset i Cannes.
Rekommenderas! Filmen ger
en bra bild av vardagslivet
och Bangladesh historia.
Internationellt partnermöte i Stockholm

Besök från föreningen vid ett mikrokreditmöte i Barhatta jan-08.

Nulägesrapport Barhatta projektet
SUS verksamhet i Barhatta har nu bedrivits i två och ett halvt år med stöd
av Forum Syd och vår förening (egeninsats 10 %). 2008 ändrade SUS sin
organisation från ett arbetssätt där en och samma person ansvarade för alla
program gentemot ”sina” byar, till det arbetssätt som råder inom övriga
SUS, där olika personer istället ansvarar för olika program. Detta har visat sig fungera bättre och fler byar har kunnat ta del av SUS verksamhet.

I slutet av augusti möttes europeiska organisationer som
stöder SUS på Kväkargården i
Stockholm. Tillsammans med
Begum Rokeya diskuterades
samarbetet bl a i termer av
kommunikation och ekonomi.
Rokeya meddelade att hon
planerar att gå i pension inom
ett par år. Deltagande organisationer var för utom vår:
Netz/Tyskland, Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh,
Kväkarhjälpen, Turku World
Shop/Finland, och Den Norske
Jordemorforeningen.

Under 2008 har SUS också utvecklat hälsovården. Tre hälsocentra har
etablerats. Genom dem förmedlar SUS även statliga hälsosatsningar.
Arbete med funktionshindrade, framförallt barn, har kommit igång,
och kommer att omfatta både rehabilitering och upplysningsarbete.
Arbetet med mänskliga rättigheter har också utvecklats med kommundelsbaserade kommittéer med enbart kvinnor. De kommittéer som redan inrättats består av både män och kvinnor, men ett problem har varit att kvinnorna
forts nästa sida

Begum Rokeya och Sue Glover Frykman, Kväkarhjälpen.

inte vågar ta plats. De nya kommittéerna ska ses som
komplement och ”plantskola” till de övriga. På kommunnivå har en Stop Violence Against Women-kommitté bildats, med särskilt fokus på våld mot kvinnor.
Under första halvåret 2008 har SUS utökat sitt arbetsområde från tre till fem kommundelar (unions), från
16 till 34 byar. Enligt projektplanen skulle under hela
perioden 28 byar omfattas. I de två nya kommundelarna pågår endast verksamhet med mikrofinansiering.
Totalt har SUS med sina olika program nått 708
personer med mikrofinansiering. Medlemmarna är
formerade i grupper som tar del av olika kunskaper
som behövs för att spara pengar och väl förvalta lånat
kapital. 65 personer deltar i Marknadsbaserat småföretagande, ett steg 2 i mikrofinansprogrammet. 75
kvinnor deltar i programmet för kvinnors och barns
hälsa. Alternativ utbildning för barn som hoppat av
skolan (7-11 år) omfattar 180 barn som går en treårig
utbildning under projektperioden för att sedan slussas
in i den statliga skolan igen. 300 barn deltar varje år
i förskola som motiverar både barn och föräldrar att
börja och fullfölja den statliga skolan. 209 personer
är involverade i programmet för mänskliga rätttigheter och juridisk rådgivning. Indirekt påverkar
SUS olika insatser tusentals människor i Barhatta.
Direkta effekter av SUS verksamhet är att familjerna har fått bättre näringsintag, prioriterar barnens
skolgång och har en mer jämlik arbetsfördelning i

hemmet. Deras förmåga att klara sig igenom svåra
perioder, översvämningar, missväxt m m, har förbättrats. Hälsoläget har förbättrats genom information och
sjukvårdsinsatser, bl a har barnadödligheten gått ner
och fler hushåll har latrin. Kvinnor har fått en starkare
ställning i samhället generellt och ca 15 kvinnor har
hittills i år fått juridiskt stöd genom SUS förmedling.

Framtida finansiering
När projektperioden går ut efter det här året hänger omfattningen på den fortsatta verksamheten i hög grad på
vår förenings bidrag. Mikrofinansprogrammet genererar inkomster och i alla delar av de andra programmen
siktar SUS på att människors behov ska kanaliseras till
myndigheterna. Men tre år har inte räckt till för detta,
varför verksamheten ännu inte är självförsörjande.
Ditt medlemskap 2009 och bidrag i föreningen
gör alltså stor skillnad. Avgiften är fortsatt 100
kr, men skicka gärna bidrag därutöver. Värva
en eller två nya medlemmar! Be din arbetsgivare eller förening sponsra! Pengarna går oavkortat till SUS, styrelsens arbete är helt ideellt.
För att beskriva pengarnas värde kan man säga att
varje krona motsvarar 10 thaka. Så din medlemsavgift motsvarar i Bangladesh ca 1 000 kr! Lite pengar för
dig att avstå, mycket pengar i SUS verksamhet.
Annika E Gillegård, projektansvarig i styrelsen

.

Stora utmaningar för Bangladesh
Även om Bangladesh är det mest tätbefolkade landet i världen och ett av de fattigaste, går utvecklingen i rätt riktning på många områden. Här är
några glädjande och hoppingivande exempel:
-Den ekonomiska tillväxten har varit stark och stabil
de senaste 15 åren.
-Kvinnors situation förbättras genom många starka
organisationers arbete.
-Barnadödligheten minskar.
-Medellivslängden har ökat från 45 år i början av 70talet till 63 år.
-En större andel av befolkningen kan läsa och skriva.
Det är alltså viktigt att komma ihåg att det inte är
nattsvart, men vi vill ändå informera om de speciella
utmaningar landet brottas med just nu.

Politik
Under många år har den politiska situationen i Bangladesh helt präglats av motsättningarna mellan de båda
största partierna som växlat vid makten, Bangladesh
National Party, BNP, och Awami League, AL. Sedan
mitten av januari 2007 råder undantagstillstånd i
Bangladesh och landet styrs, med militärens stöd, av
en partilös interimsregering.
Interimsregeringen har, under ledning av den tidigare
Riksbankschefen Fakhruddin Ahmed, genomfört en
rad reformer. Många politiker och affärsmän, däribland
de båda partiledarna för BNP and AL, har arresterats
och åtalats för korruption.
Allmänna val ska hållas i slutet av december 2008.
Regeringen har inlett ett ambitiöst projekt för att uppdatera landets röstlängd, som tidigare har varit föremål
för kraftig kritik och där det funnits misstankar om
rent fusk.

Naturkatastrofer
Bangladesh består till allra största delen av ett bördigt
delta som bildas av floderna Ganges och Brahmaputra.
Den globala uppvärmningen förväntas få förödande
konsekvenser, eftersom avsmältningen av is från Himalaya kommer att orsaka ännu större översvämningar
än de som redan nu drabbar landet varje år. En höjning
av havsnivån med en meter skulle lägga en femtedel
av Bangladesh yta under vatten och orsaka enorma
flyktingströmmar.
2007 var ett speciellt mörkt år vad det gäller naturkatastrofer. Under översvämningar i augusti lades stora
delar av landet under vatten. När cyklonen Sidr sedan
drog in över landet den 15 november höll många fortfarande på att hämta sig från sommarens översvämningar.
Cyklonen var väntad, och det fanns katastrofberedskap
i många områden. Ändå förlorade tiotusentals människor sina hem och allt de ägde, hela byar sveptes
bort och stora delar av skörden förstördes. Skolor och
möjligheter till försörjning försvann över en natt.

De förstörda skördarna, i samverkan med globala
faktorer, drev upp priset på ris. Bangladesh var redan
före cyklonen beroende av risimport från Indien, och
priset på det indiska riset ökade med 50% under förra
året. Då en tredjedel av befolkningen lever på mindre
än en dollar om dagen är det lätt att föreställa sig de
förödande konsekvenserna.
Med andra ord är stödet från omvärlden oerhört viktigt just nu, och vi i SUS styrelse är tacksamma över
att kunna vara en liten del av detta stöd, tack vare er
medlemmar!
Lisa Arlbrandt
(Källor:
www.manskligarattigheter.gov.se,
www.sida.se, www.regeringen.se, www.rb.se)

Marianne Hofstens stipendiefond
SUS ger stipendium till fattiga men begåvade elever via Marianne Hofstens stipendiefond.Vi har från SUS
fått beskrivning av några av stipendiaterna och kommer att presentera dom vartefter i nyhetsbladet.

Nu är Jesmin lärare
Jesmin Talukder bor i byn Kawyalikona i Netrakona
distriktet. Jesmin är det andra barnet i en syskonskara
på två bröder och fyra systrar. Hennes mamma Razia
är hemmafru och då fadern Alal Uddin Talukder är död
försörjer Jesmin och hennes bror Khalilulla familjen.
Jesmin studerar på andra året på Chandra Nath College.1996 började Jasmin sin skolgång i Kawyalikona
SUS NFPE Shcool och 1999 började hon i fjärde klass
i den statliga skolan. 2007 fick hon godkänt på Secondary School Certificate examen.
Samma år blev hon anställd som lärare av SUS på
Early Childhood Development . Även detta år fortsätter
hon som lärare på detta projekt. På fritiden läser hon

Berättelsen om den begåvade Salma.
Salma Yasmin kommer från en fattig familj som bor i
östra Malni i Netrakona distriktet. Hennes far Samsul
Alam är en affärsman inom högtalare, men på grund
av nya lagar kan han inte fortsätta sin affärsverksamhet
utan försörjer familjen genom att sälja land. Å andra
sidan är hennes mamma en idealisk hemmafru. Hon
undervisar 8 yngre elever och tjänar 1000 taka.
Fattigdom kan inte hindra Salmas utbildning, hon
fortsätter trots hundratals svårigheter.

Salma är den äldsta av två systrar. Hennes yngre syster
Saida går i nionde klass. Salma började sin utbildning
2000 genom att gå i SUS skola i östra Malni. Hon
var en mycket duktig elev under sina första 3 år. Från
fjärde klass gick hon i Jahanara Memorial Girls High
School. Hon fick stipendium 2005. Hon var bästa elev
i klass sex och sju.
Hennes deltagande i kulturella aktiviteter är uppskattade. Bland många framgångar kan nämnas att hon vunnit
flera novelltävlingar i regi av bl.a. Islamic Foundation
Bangladesh och Nakotas allmänna bibliotek, hon har
även kommit tvåa i poesirecitation. I år vann hon en
andraplats i en novelltävling med en novell på temat
”Planteringsrörelsen och trädskydd”.
Nu går hon i nionde klass på naturvetenskaplig linje
på Netrakona Govt. Girls High School. På sin fritid
ritar hon och tittar på TV. Salma drömmer om att bli
en framgångsrik kvinna och att kunna vara en förebild
för kvinnor.
Det har inte funnits någon familjemedlem som har
studerat i Salmas familj. Hennes familj hoppas att
hon ska få ett bra framtida arbete. Andra kvinnor i
området har blivit intresserade av utbildning genom
hennes framgångar. Hon hoppas på stöd från alla.

100 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

