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Medlemsinformation

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

Lär känna Bangladesh!
Torsdag 28/10 kl 18-20.30 i Stockholm

Lokal meddelas senare på www.susisverige.org, eller av Marjo vid
anmälan.
Ta gärna med någon som inte redan är medlem och kom! Vi ordnar
med mat till självkostnadspris och kulturinslag. Du får veta mer om
de två verksamheter som vi kommer att stödja framöver: Shelter
House och Stop Violence Against Women (SVAW).
För att vi ska kunna beräkna maten, hör av dig till Marjo Palokangas
på 070-155 92 90 senast den 25 oktober! Även sms går bra.

RAPPORT FRÅN
STYRELSEN
Årsmötet 27 mars
Föreningens årsmöte hölls
i Hagsätra. Mötet lockade
glädjande många deltagare.
Sue Glover Frykman från
Kväkarhjälpen berättade och
visade bilder och film från sitt
besök i början av året. Hon
hade bl a besökt Barhatta,
vårt stödprojekt de senaste
tre åren. Vi hade mycket
intressanta diskussioner om
bistånd och organisationsutveckling med Sue!
Lisa Arlbrandt fortsätter som
ordförande, Kjell Johansson som kassör och Marjo
Palokangas som sekreterare.
Övriga ledamöter är Christina
Tillö, Annika E Gillegård,
Margit Palokangas och Sofia Jonsson. Ann Bergerlind
valdes ny till styrelsen. Se
presentation på nästa sida!

Flickor i SUS tonårsprogram i Netrakona repeterar sång och dans.

Nya insamlingsmål
Ordförande Lisa Arlbrandt om föreningens verksamhetsplan:
SUS i Sverige kommer inte att arbeta med hjälp av pengar från
Sida/Forum Syd under den närmaste tiden. Just nu känns det alltför
tidskrävande att sköta ansökningar och rapportering till Forum Syd
för vår lilla styrelse som består av ideellt arbetande personer. Detta
betyder inte att vi slutar stödja SUS, utan att vi finner nya vägar.
Vi känner oss mycket inspirerade när vi nu satsar på att informera om kvinnors situation i Bangladesh och samla in pengar
till SUS. Vi litar på att ni som medlemmar delar vårt engagefortsättning nästa sida

Styrelsen tackar avgående
ledamoten Kajsa Ericsson
varmt för hennes engagemang
i styrelsen under många år!
Besök på SUS
I slutet av året besöker flera
medlemmar SUS. Det ger
oss chans till bra uppföljning
och inspiration för framtida
insatser.
Digitalkameror sökes
Har du köpt ny digitalkamera? SUS behöver din gamla!
Meddela Marjo, 070-155 92,
så kan kameran följa med våra
resenärer till Bangladesh!

mang och att ni kommer att hjälpa oss i vår in-

samling. Det skyddade boendet i Shelter House och
Marianne Hofstens stipendiefond har vi berättat om
tidigare. Här intill berättar Ann Bergerlind om kampanjen Stop Violence against Women.
Barhatta, där vi under tre år finansierat SUS integrerade arbete med stöd från Forum Syd, drabbades
förstås hårt när vi fick det sena avslaget på ansökan
om en tvåårig fortsättning. Begum Rokeya kunde i
sommar glädjande nog ändå rapportera att stora delar
av verksamheten fortsätter. Mikrofinansprogrammet
är självfinansierat och pågår fortsatt i byarna. Tio
skolor har kunnat fortsätta tack vare finansiering från
en annan biståndsorganisation i Bangladesh. Hälsoprogrammet är det som nästan helt har fått läggas ner.
Dock fortsätter sjukgymnastik och attitydarbete kring
funktionshindrade.

SUS förebygger våld mot kvinnor
Stop Violence Against Women (SVAW) är kommittéer som arbetar i fem områden i Netrokona, Bangladesh,
på lokal, regional och unionsnivå. Dessa kommittéer
verkar för att säkerställa kvinnors rättigheter och för
att ge nödvändigt rättsligt stöd för de kvinnor som
behöver. Kommittéerna arbetar också med att göra
flera människor i samhället medvetna om det våld som
många kvinnor utsätts för och arbetar förebyggande
med dessa problem.
I en distriktkommitté ingår 18 medlemmar från det
civila samhället dvs läkare, advokater, lärare, journalister, representanter från olika biståndsorganisationer etc.
Dessa medlemmar jobbar med olika förhållningssätt
för att motarbeta våld på kvinnor. Kommittémedlemmarna går kurser för att lära sig kvinnors rättigheter,
skyldigheter, möjligheter och ansvar. Under perioden
1 januari tom juni 2010, har 148 anklagelser väckts
angående våld mot kvinnor.
Ann Bergerlind
Ann Bergerlind, ny ledamot i styrelsen, är lärare på
Kulturama i Hammarby sjöstad. Ann har arbetat under 10 månader i Bangladesh som metodutvecklare
och landrepresentant för föreningen Svalorna Indien
Bagladesh. Under hennes vistelse i Bangladesh besökte hon SUS i Netrokona. Hon blev mycket imponerad
över deras arbetsmetoder.

Kooh-i-Noor ansvarar för arbetet med Stop Violence
Against Women

SUS blogg http://sabalamby.blogspot.com/

Lägesbeskrivning Bangladesh & SUS
Vad kan man kort säga om situationen i Bangladesh?

Läget på SUS berättar vd Begum Rokeya är i nuläget
stabilt. Den administrativa struktureren gör det möjligt
för henne att äntligen dra sig en smula tillbaka och ta
posten som ”ambassadör” istället - med endast rådgivande funktion. Rokeya känner nu att organisationen
kan stå på egna ben utan hennes stränga bevakning av
värderingar. Vi hoppas på att organisationen kommer
att fortsätta i den anda som vi finner så bra även i en
framtid när Rokeya går i pension.

Bangladesh regering har under några års tid tagit
på sig en fattigdomsstrategi där de tre huvudsakliga pelarna är fattigdomsreducerande tillväxt,
mänsklig utveckling och god samhällsstyrning.
Även om arbete mot korruption, med mänskliga rätttigheter och kvinnors situation kräver mycket tid och
arbete finns det ändå mycket att glädja sig åt. Hans
Rosling har pratat om ”miraklet Bangladesh” där han
med sin avslöjande statistik visar att kvinnor föder
allt färre barn, samtidigt som barnadödligheten också
minskat kraftigt. Mycket glädjande nyheter!

Förutom de projekt vi valt att stödja och berättat om
här ovan, liksom integrerade projekt som det i Barhatta
har SUS mycket på gång. Bland annat har det satsats
mycket på att rusta upp Health Centre till ett riktigt
SUS-sjukhus! Ett samarbete med det svenskfinansierade organisationen Svalorna ska startas inom området
lantbruk, liksom det tillkommit ett matsäkerhetsprogram,

Förra våren drog cyklonen Aila över Bangladesh och
skapade stor förödelse framförallt i de södra delarna
av landet. I år har vi i media hört mycket om naturkatastrofen i Pakistan, men det verkar som Bangladesh
kommit relativt lindrigt undan den här gången, då
monsunperioden snart är över. Det känns mycket
positivt att landet kan få koncentrera sina resurser på
annat än nödhjälp.

och ett program som avser att stärka kvinnor i ledarskapsroller. Även ett projekt som arbetar mot den korrupta polisen
är nytt

Marjo Palokangas

