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Styrelsen
rapporterar

Medlemsmöte med  
Rokeya 15 september
Boka 15 september för ett medlemsmöte där 
Begum Rokeya deltar och ger färska nyheter 
från SUS. 

Hon kommer bland annat att prata om situ-
ationen i Bangladesh, med den nya extremis-
men och hur den påverkar kvinnor och SUS 
plan för att hantera detta.

Mötet börjar 18.30 och äger rum på Färgar-
gårdstorget 66 på Södermalm i Stockholm. 

Från klockan 18 har du möjlighet att mingla 
med andra medlemmar och styrelsen. 

Soppa och fika finns till billigt pris, men med-
dela gärna om du kommer så att vi vet hur myck-
et vi ska laga. Ring eller skicka sms till Christina 
Tillö, 070-531 99 23, eller e-post christina_tillo@
hotmail.com senast 13 september.

Karta och vägbeskrivning till lokalen finns på 
sista sidan. 

 M-LK

30 år med SUS. Begum Rokeya grundade organisationen SUS 1986.  Foto: Maj-Lis Koivisto

Ny i styrelsen
Från årsmötet. På års- 
mötet 3 april berättade 
Sofia Hansson och Amanda 
Hammarlund och om sina 
erfarenheter som Svalornas 
praktikanter hos SUS. Läs 
mer i Amandas artikel i 
detta nyhetsbrev.

Amanda valdes också in 
som suppleant i styrelsen, 
som består av Christina 
Tillö, ordförande, Kjell 
Johansson, kassör, och leda-
möterna Annika Gillegård, 
Sofia Jonsson, Maj-Lis Koi-
visto och Margit Palokangas. 
Fariya Laila är suppleant. 

Valberedningar är Lars 
Gillegård, Lisa Arlbrandt 
och Olof Meurling.

 M-LK

Ripa Rani Pandit 
kvar på sjukhus
Syravåldsoffer. Ripa Rani 
Pandit, som av svärföräld-
rarna tvingades dricka syra 
förra sommaren, behandlas 
fortfarande på Acid Sur-
vivors Foundations sjukhus 
och kan inte äta och dricka 
genom munnen. Det rap-
porterar Showpoun Paul på 
SUS. Svärföräldrarna och 
maken är under utredning 
för brottet. M-LK

Bli medlem
Föreningen för SUS – kvinno- 
projekt i Bangladesh startade 
1993 och har sedan dess stöt-
tat olika projekt i Netrakona. 
Medlemsavgiften är 150 
kronor om året, betalas till 
plusgiro 18 95 87-9. Ange ditt 
namn, adress och e-post.

Hallå! Vi vill gärna ha kontakt med våra med-
lemmar. Kom gärna med synpunkter på vårt 
arbete och förslag på vad vi kan göra bättre. 
Har du några idéer om hur vi kan nå ut till fler 
läsare? Bli fler medlemmar? Har du några tips 
om vad vi ska skriva om? Vad tycker du om 
den nya formen på medlemsbladet? Är den 

lättläst och fungerar det med text på de gröna 
plattorna? 

Ge oss också gärna feedback på vår hemsida 
susiverige.se som även den har ny form.

Mejla oss på susisverige@gmail.com eller 
ring till ordförande Christina Tillö på telefon 
070-531 99 23.

Tyck till! Tipsa! Kontakta oss!
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Omvälvande praktik 
hos SUS i Netrakona
SUS kontor är en plats där nya, spän-
nande saker händer dagligen. Är det 
inte en workshop som hålls på ett ämne 
som till exempel genus, så kanske en 
shalish, en lokal byrådsfunktion där 
människor får hjälp att råda ut tviste-
mål, pågår. Eller kanske det är skördetid 
på farmen.

Under oktober 2015 till februari 2016 
praktiserade jag och min kollega Sofia 
Hansson på SUS huvudkontor i Netra-
kona i nordöstra Bangladesh. 

Det kom att bli en av de mest händelse- 

rika perioder i mitt liv, trots att den po-
litiska situationen i landet krävde att vår 
rörlighet begränsades under vår vistelse. 

Kvinnorna drabbas
Mina arbetsuppgifter utgick från SUS 
program Access som verkar för att stärka 
kvinnors tillgång till ekonomiska, politis-
ka och sociala sfärer i samhället. 

Många kvinnor lever under fasansfulla 
förhållanden i Bangladesh. Hemgift, barn- 
äktenskap, bristande utbildning och  

Amanda Hammarlund och Sofia Hans-
son är båda utbildade inom globala 
frågor. Amanda tog sin kandidatexamen 
i Global utveckling vid Stockholms 
universitet och framöver väntar en 
masterutbildning i genus och utveck-
lingsfrågor. Efter tiden i Bangladesh vill 
hon fokusera sin fortsatta utbildning 
och karriär på kvinnorätt och jämställd-
hetsfrågor. 

Om Amanda

Hos SUS händer spännande saker dagligen, skriver  
Amanda Hammarlund, som praktiserade på organisa- 
tionen under fyra månader runt årsskiftet. I artikeln  
nedan får vi följa hennes upplevelser och reflektioner 
kring tiden i Bandladesh.

SUS hantverksavdelning. Rehena, Joba och Nazma arbetar med att färga tyger till de kläder och textilier som produceras hos SUS.
 Foto: Amanda Hammarlund

fortsätter på nästa sida
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arbetsmöjligheter, vidskeplighet och våld 
är alla faktorer som drabbar kvinnor. 

Trots att Bangladesh har utvecklats 
mycket under de senare åren och bland 
annat deklarerats som medelinkomst- 
tagarland är de ekonomiska klyftorna sto-
ra och i frågor om jämställdhet mellan kö-
nen är problemen enorma. 

Följde Access aktiviteter
Vårt arbete med Access gick främst ut 
på att delta i programmets aktiviteter, de 
gruppmöten som startats och genomförs i 
olika konstellationer i ett flertal byar: kvin-
nogrupper, mansgrupper och en grupp av 
lokala eliter såsom lärare, jurister, politiker. 

De verkar alla för kvinnors rätt genom 
att påtala problem, agendaföra kvinnors 
situation, gemensamt åstadkomma kort-
siktiga lösningar exempelvis då kvinnor 
och barn far illa, men även genom att 
långsiktigt försöka påverka kvinnors sta-
tus och de sedvänjor som kuvar dem. 

Vi deltog på mötena, intervjuade grupp-
medlemmar och sammanfattade till slut 

allt insamlat material i en rapport. 
Utöver detta uppdrag så erbjöd alltså 

vardagen på SUS en otroligt varierad re-
pertoar. Bara att med få ord och mycket 
kroppsspråk försöka lära sig någon om 
den utsökta matlagningskonst som varje 
dag ägde rum i kontorets kantin var ett 
äventyr. Att strosa runt i den verkstad som 
finns i anslutning till kontoret och hän- 
föras av de vackra tyger som vävs, färgas 
och förvandlas till färgsprakande klädes-
plagg och inventarier var ett nöje som all-
deles för få arbetsplatser erbjuder. 

Närvaro i minsta by
Vid ett flertal tillfällen besökte vi byarna 
kring Netrakona för att besöka kulturella 
evenemang, debattävlingar, lokala mino-
riteters organisationer, högtidsfiranden 
och så vidare. 

SUS är oerhört respekterad lokalt och 
organisationens närvaro förgrenar sig ner 
till minsta by. De senaste trettio åren har 
lämnat få ovetande om organisationens 
verksamhet i Netrakona och tack vare att 

den är så väletablerad erbjöds möjligheter 
att delta i så varierande studiebesök. 

Besök med poliseskort
Ofta hade vi poliseskort med oss då vi 
lämnade kontoret för besök i byarna. Spe-
ciellt under den första tiden var politiker-
na i landet oroade över de attentat som ägt 
rum mot icke-bangladeshier i landet och 
beskyddet av utlänningar var prioriterat. 

Många gånger innebar detta vissa kom-
plikationer för oss, vi missade möten för 
att poliseskorten var försenad, intervjukli-
matet blev inte optimalt då man hade ett 
antal poliser i hasorna som ville sitta med 
de sessioner som vi försökt administrera i 
så privata miljöer som möjligt. För att inte 
nämna hur folk stirrade, två ”bideshis” 
kan vara nog så uppseendeväckande men 
addera ett släptåg med sex gevärsbeväp-
nade poliser så fick folk verkligen anled-
ning att titta. 

Men jag kände mig aldrig otrygg. Jag 
mötte så oerhört mycket vänliga och om-
tänksamma människor i Bangladesh och 
jag uppfattade aldrig någon typ av hotfull 
stämning. Att polisen följde oss runt kän-
des fort mest komiskt. 

Amanda Hammarlund 

Nästa gång berättar Amanda 
om ett möte med en speciell kvinna 

och de reflektioner som 
det mötet gav upphov till.

Svalornas praktikanter
Praktiken förmedlades av den svenska 
organisationen Svalorna Indien och Bangla-
desh och finansierades av Sida. 
   Totalt 14 praktikanter skickades förra året  

ut i par till samarbetsorganisationer i Indien 
och Bangladesh.  
   Följ praktikanternas berättelser på:
bangladeshbloggen.org/

Intervjusession. I Rojina, 
Shirin och Nehar, som 
sitter på vänster sida, 
är alla medlemmar i 
kvinnogruppen i Kendua 
i Noupara union. De 
intervjuades av Aman-
da Hammarlund och 
Sofia Hansson under 
deras praktik på SUS. I 
kvinnogruppen har de 
lärt sig om företagande. 
Nehar Akter, 44 år har 
till exempel höns och 
odlar grönsaker vilket 
ger en växande inkomst. 
Hennes arbete bidrar mer 
ekonomiskt än makens 
till familjen. Hon har efter 
många år som hemmafru 
utvecklat sina talanger 
för affärer. Med på bilden 
även tolken Tamanna 
Akter. 
 Foto: Shohag Khan

Fortsättning: Omvälvande praktik hos SUS i Netrakona



– 4 –

Framöver kommer SUS att arbeta tematiskt 
med olika program i stället för som tidigare 
projektbaserat. Det framgår i SUS  strategiska 
femårsplan för 2016–2020. 

SUS har i sin rapport utgått både från tidigare 
erfarenheter och från de behov man ser inför 
framtiden. Man har formulerat 15 strategiska 
mål som man kommer fokusera på under de 
kommande fem åren. 

Att arbeta mer tematiskt under olika över- 
gripande program är något organisationen  
redan börjat med.  

De projekt vi i SUS i Sverige stödjer ligger un-
der programmet ”Rights and Governance”.  Här 
kan man läsa mer om det programmet: 

sabalamby.org/index.php/rights-and-gover-
nance.

Rapporten innehåller också en kontextuell 
analys som ger en bakgrund till SUS arbete och 
de utmaningar man står inför. 

Om man vill lära sig mer om SUS mång- 
facetterade arbete och hur visionerna inför 
framtiden ser ut så är rapporten verkligen läs-
värd. Den går att läsa på susisverige.se.
 Sofia Jonsson

SUS övergår till temabaserat  
arbete enligt femårsplanen

Bygget av Dream house fortsätter. Enligt 
Showpoun Paul, SUS, är 50 procent av arbetet 
med första våningen och 70 procent av botten-
våningen färdigt.  

SUS bygger ett utbildningscenter för egna 
kurser, men också för att kunna hyra ut. Bidra 
gärna med en slant till bygget, se artikel nedan 
om Dela lika-dagen.  M-L K 

Dela lika 22 september
Den 22 september är det höstdagjämning, 
och då kan du dela med dig av dina inkom-
ster till SUS i Netrakona, Bangladesh. 

Sätt in pengarna på vårt pgkonto 18 95 87–5 så 
ser vi till att de kommer till nytta. Du kan om du 

vill välja vart pengarna ska gå: Shelter House, ett 
skyddat boende för kvinnor, gräsrotsprojektet 
Stop Violence Against Women, Marianne Hof-
stens stipendiefond, som delar ut utbildningssti-
pendier, eller Dream house, som du kan läsa mer 
om ovan. M-LK

Sålde möbler  
för sjukhuset
Vattenskadade byggnader. 
SUS lite slitna sjukhusbygg-
nad drabbades av regnet 
förra året, bland annat blev 
taket trasigt på fem ställen. 
SUS sålde uttjänta möbler 
för att reparera byggnaden 
och fick in 278 000 taka, 
cirka 30 000 kronor, enligt 
Begum Rokeya.  SJ

Föreningen för SUS – kvin-
noprojekt i Bangladesh har 
tagit initiativ till ett möte 
för de grupper i Sverige och 
Finland som stöttar SUS.

Deltar i mötet gör, förutom 
vår egen förening,  Kväkarna, 
Svalorna, Vänortsföreningen 
Jönköping–Bangladesh och 
SUS stödgrupp i Finland. 

Ett tiotal representanter 
från de olika föreningarna 
kommer att mötas på Kväkar- 
gården på Södermalm i 
Stockholm den 3 september.  

Gruppen kommer bland 
annat att diskutera hur vi ska 
hålla varandra informerade 
om våra respektive planer 
och projekt, hur vi ska sam-
ordna besök från Bangladesh, 
utbyta erfarenheter och även 
diskutera deltagandet i SUS 
30-årsjubileum i december 
2016–januari 2017.

I nästa nyhetsbrev kom-
mer vi att berätta utfallet 
från mötet. 

 Maj-Lis Koivisto

Bygget av Dream house fortgår enligt plan
Ska vara helt klart i november.  Foto: Showpoun Paul

Möte för 
SUS stöd- 
grupper

Gilla oss  
på Facebook
Gå med i gruppen  
Kvinnoprojekt i Bangladesh - 
Föreningen för SUS så får du 
löpande nyheter från SUS och 
Bangladesh!
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Christina Tillö, 
Föreningen för SUS – kvinno- 
projekt i Bangladesh

1. Jag är ordförande i 
föreningen. 

2. Jag träffade Rokeya på 
Solidaritets- 
huset i Stockholm 
1989 eller något 
sådant. Gick sen 
med i föreningen 
några år efter 
det. Varför jag 
blev aktiv i SUS 
kommer jag inte 
längre ihåg, men 
delvis berodde 
det nog på att 
jag kände några 
i styrelsen sen 

tidigare. Att jag fortsatt vara aktiv beror på att 
jag tycker att SUS verksamhet är väldigt bra. 
Särskilt viktigt för mig är att mycket av stödet 
riktar sig till flickor och kvinnor. 

3. Mitt engagemang i föreningen har givit 
mig mycket. Kunskap om Bangladesh och 
ett besök i Netrakona gav mig möjlighet att 
besöka flera av SUS verksamheter. Det är väl-
digt inspirerande att träffa Rokeya, Kohinoor, 
Shilpi och många andra inom SUS. De gör 
verkligen skillnad i norra Bangladesh. Jag har 
lärt mig mycket från dom.

4. Jag är pensionär, men har tidigare arbetat 
främst med biståndsfrågor i föreningen Sva- 
lorna och på förskola. Förutom utvecklings-
frågor har jag ett stort intresse för miljö och 
klimatfrågor. Jag tycker mycket om att vara 
ute i naturen.

Begum Rokeya, SUS
1. Jag är verkställande 

direktör på SUS. På uppdrag 
av min styrelse ansvarar 
jag tillsammans med min 
ledningsgrupp för att planera 
och genomföra 
olika projekt för 
att åstadkomma 
förbättringar för 
kvinnor, barn,  
ungdomar och  
handikappade i 
SUS område.

2. SUS arbetar för 
kvinnors frigörel-
se och skapades 
utifrån min egen 
livserfarenhet. Min 
egen kamp upp-
märksammade mig på de kvinnor omkring 
mig som är lidande, förtryckta av samhällets 
stigma, vidskepelse, och som saknar tillgång 
till rättigheter och rättvisa. 

3. Jag hoppas bryta en tusenårig kedja av 
förbannelse och ge kvinnorna omkring mig 
makt att bli självständiga. Den makten skulle 
ge dem styrka och uttrycka sina tystade behov 
och protestera mot det förtryck som de har 
upplevt alltför länge. SUS är den plattform jag 
arbetar utifrån.

4. Jag kommer från Bangladesh landsbygd 
och arbetade som lärare i 20 år. Sedan 1986 
arbetar jag i utvecklingssektorn för kvinnor, 
barn, ungdomar och funktionshindrade i 
Netrakona i Bangladesh. Jag har två döttrar. 
De är utbildade vid universitet, gifta och 
mycket lyckliga. Jag har fyra barnbarn.

Vem är vem hos SUS  
och i föreningen?

I korthet
Firar 30 år: I slutet av året 
kommer SUS att fira sitt 
30-årsjubileum. Represen-
tanter från de olika organi-
sationer som stöder SUS är 
inbjudna. Några från vår för-
ening kommer att närvara.
Fistlar: Begum Rokeya 
berättar att de upptäckt att 
många kvinnor har problem 
med fistlar, som är gångar 
eller öppningar mellan olika 
organ i kroppen, till exempel 
mellan slida och tarm. SUS 
har en hjälplinje dit man 
kan ringa för att få hjälp. 
Stipendiefonden: SUS vill 
öka stipendiesumman från 
Marianne Hoffstens stipen-
diefond, i alla fall till dem 
som studerar på universitet. 
Inflationen i Bangladesh är 
7,5 procent. De tänker höja 
från 5 000 taka till 6 500 
taka, cirka 700 kronor. 
Startar radio: SUS har fått 
UNICEF:s stöd att starta en 
radiostation där de främst 
kommer att ta upp frågor om 
reproduktiv hälsa. SJ

Redaktionen
Redaktör för nyhetsbrevet är
Maj-Lis Koivisto (M-L K),  
tel 0700-20 90 29.
Skribenter i detta nummer är 
också Amanda Hammarlund 
och Sofia Jonsson (SJ). 
Samtliga nås på 
susisverige@gmail.com

SUS i Netrakona har närmare tusen anställda. Föreningen 
för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh har ett hundratal med-
lemmar. Nu startar vi en serie där vi presenterar personerna 
bakom de insatser som görs lite närmare. Vem vill du veta mer 
om? Tipsa gärna: susisverige@gmail.com

Stöd SUS med ett gåvokort
Våra gåvokort är presenten till den som redan har allt! 
Pengarna vi får in går till Shelter house, ett skyddat 
boende för utsatta kvinnor, beläget i Netrakona. Vi 
har ett neutralt gåvokort, det gröna, och ett rött med 
en julhälsning. Ange vilket du önskar. Betala från 200 
kronor per kort till pg 18 95 87-9. Skriv också namn 
och kontaktuppgifter om vi har frågor till dig. Och 
kom ihåg att ge oss adressen till den som ska få kortet! 

Begum Rokeya. 
 Foto: Maj-Lis Koivisto 

Christina Tillö.  
 Foto: Jan Johansson

1. Vad gör du i SUS? 
2. Hur kom det sig att du  
engagerade dig för SUS?
3. Vad har ditt engagemang 
betytt för dig?
4. Berätta lite om dig själv!

Bloggaren Mishu 
Dhar ska utvisas
Utvisningsbeslut. Flera me-
dier rapporterade i början av 
augusti om bloggaren Mishu 
Dhar som ska utvisas till 
Bangladesh eftersom Migra-
tionsverket inte anser att det 
finns någon fara för honom, 
trots att han hotats till livet. 
Utvisningen av Dhar riskerar 
att bli prejudicerande för 
andra bloggare som flytt till 
Sverige. Internationella PEN 
har därför riktat en särskild 
appell till Migrationsöver-
domstolen i Stockholm att 
ompröva beslutet.  M-LK
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Boka årets Banglamiddag

Hitta till  
höstens möten
Både medlemsmötet 15  
september och årets Bangla-
middag den 19 november äger 
rum på Färgargårdstorget 66 
(svart cirkel i kartan).  
Busslinjer med ändhållplats i 
närheten:
Linje 2 Barnängen
Linje 57 och 66 Tengdahlsgatan
Linje 76 Ljusterögatan
Linje 59 Malmgårdsvägen  

© OpenStreetMaps bidragsgivare, openstreetmap.org

Boka 19 november och ta med en vän 
till föreningens traditionella medlems-
möte. Kvällen bjuder på middag, mingel 
med gamla och nya medlemmar, musik 
som underhållning, och möjlighet att 
julhandla klappar i form av hantverk 
från SUS. 

Medlemsmötet äger rum i förenings- 
lokalen på Färgargårdstorget 66 på Sö-
dermalm i Stockholm. Minglet startar 17, 
middagen beräknas serveras vid 18. 

Priset är 150 kronor per person och det 
bjuds mat med ursprung i Bangladesh och 
Indien. Vin och öl finns att köpa till.

Anmäl hur många som kommer senast  
15 november genom sms till Christina  
Tillö, 070-531 99 23 eller genom att mejla 
till christina_tillo@hotmail.com.

Ta gärna med en vän så kanske vi blir 
fler i föreningen!

 Maj-Lis Koivisto

Banglamiddagen 2015. Ett 30-tal medlemmar dök upp på förra årets middag, ett roligt tillfälle att mingla med andra medlemmar, 
äta gott och köpa julklappar från SUS hantverksavdelning.  Foto: Maj-Lis Koivisto 


