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Styrelsen
rapporterar

Besök oss på Schysst jul- 
marknaden 3-4 december
Föreningen deltar  med ett försäljningsbord 
och föredrag på Schysst Jul, som är Stock-
holms schysstaste julmarknad. Vi behöver 
också hjälp – hör av dig om du stå med oss 
i montern!

De organisationer som deltar i Schysst Jul 
vill visa att det finns ett alternativ till den 
vanliga julhandeln och lyfta fram klappar som 
visar hänsyn till människa och miljö. På Schysst 
Jul-marknaden vet man var produkterna kom-
mer ifrån och hur de produceras. 

I vår monter går det bra att fynda hantverk 
från SUS och gåvokort samt få information om 
föreningen och om SUS. 

Vi behöver hjälp i montern – hör av dig om 
du kan hjälpa till och stå en stund med någon i 
styrelsen. Ring Christina Tillö,  070-531 99 23. 

Jag var volontär på SUS för två år sedan

och kommer att visa bilder och berätta om 
SUS verksamhet i Palmesalen klockan 10.10 
den 3 december.

Marknaden pågår 3–4 december klockan 10–
16, i ABF-huset plan 1, Sveavägen 41 i Stock-
holm. 

Mer info www.schysstjul.se eller på Schysst 
juls Facebookevent. Maj-Lis Koivisto

 
Varmt välkomna till Schysst jul 2016! 

Det är så roligt att vi precis som förra året har ett stort spann av organisationer och 
världsdelar representerade. I år är vi 32 olika deltagare och nedan följer alla 
deltagare i alfabetisk ordning.   

Vilka är vi som deltar?  
Africa Now, Afrikagrupperna, Amnesty, Bokförlaget ETC, Color me Ghana, Darling 
Eco, Earth N More, Fair Monkey, FairSisters, FIAN Sverige, Föreningen för SUS – 
kvinnoprojekt i Bangladesh, Individuell Människohjälp Fair Trade, Just Africa, 
Kidsfuture, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Minh Inredning, 
Palestinagrupperna i Sverige, Pekoe ekologiskt te, Rekostart, Röda Korsets 
Folkhögskola, Save the orangutang, Svalorna Latinamerika, Stockholms 
stadsmission Remake, Stockholms Afghanistankommitté, Stödföreningen för 
Martaskolan i Uganda, Svenska Freds- och Skiljeföreningen, Svenska 
Tibetkommittén, Syre,TingByLing, Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (Ev 
tillkommer några fler).  

Kontaktuppgifter Svalorna Latinamerika  
Kontaktperson: Julia Nordin  
Telefonnummer: 08-642 16 96 (kontorstid ca 9.00-17.00)  
Mail: info@svalorna.se   

Var & när?  
Datum: 3-4 december 
Adress: ABF-huset Sveavägen 41, plan 1 (en trappa upp!)  
Närmsta tunnelbanestation: Rådmansgatan  
Rum för försäljning: Erlander, Per-Albin och Katasalen samt korridorer  
Café: Branting (Svalorna Latinamerika säljer fika) 
Föreläsningssal: Palmesalen  

Tider: 10-16 (OBS! För er deltagare är lokalen även öppen 9-10 för förberedelser 
och 16-17 för undanplock, men marknaden är öppen för försäljning 10-16) 

Vad förväntar vi oss av er som deltar?  
• Ett kreativt bord där ni gärna får ha med er ljusslinga och eget pynt. Glöm ej 
förlängnings-sladd om ni vill ha elektricitet, vi kan ej garantera att det finns uttag vid 
varje bord. 
• Era varor måste inte vara officiellt certifierade men de måste vara schysst 

Föreningen har i år skickat 
60 541 kronor till SUS. 

Förutom pengar till Stop 
Violence Against Women 
(SVAW) och Shelter house 
på totalt 50 000 kronor, har vi 
även skickat 5 000 kronor för 
inköp av nya symaskiner, vil-
ket var en akutinsamling som 
Maj-Lis Koivisto administre-
rade, 4 000 kronor till Dream 
House och en mindre summa 
för betalning av hantverks-
produkter.

Av våra medlemmar har vi 
hittills fått 38 700 kronor, vil-
ket är mycket bra, men ligger 
en bit från budget på 51 250 
kronor Vi hoppas därför att 
ni, kära medlemmar, fortsätter 
vara lika givmilda som tidigare 
år och att ni stannar kvar som 
medlemmar. 

Medlemsavgiften är en 
också god hjälp för oss att 
stödja SUS, då det som blir 
över när föreningens utgifter 
är betalda skickas till SUS.

 Kjell Johansson
kassör

Julen närmar sig och därmed 
julklappsbekymren. Vi har 
lösningen: Ett gåvokort som 
gör gott!

Pengarna vi får in går till Shel-
ter house, ett skyddat boende 

för utsatta kvinnor, beläget i 
Netrakona. 

Vi har ett neutralt gåvokort 
och ett med en julhälsning.

Ange vilket du önskar. 
Betala från 200 kronor 

per kort till pg 18  95  87–9. 

Skriv namn och kontaktuppgifter så 
att vi kan nå dig. Och kom ihåg att ge 
oss adressen som vi ska skicka kortet 
till! Mejla gärna uppgifterna till oss på  
susisverige@gmail.com eller ring till 
Christina Tillö, telefon 070-531 99 23.

 Maj-Lis Koivisto

Perfekt julklapp från den som vill göra gott

60 541 
kronor  
till SUS

Batikfärgat. Vi säljer 
bland annat bomulls-

sjalar från SUS 
på Schysst jul-

marknaden.
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Svår ekvation klara ekonomi 
och omgivningens krav
En kvinna jag minns tydligt som fri-
språkig och djupt engagerad i kvinnors 
situation samt andra samhällsproblem 
är Nameta. Hon var tvungen att söka 
anställning för att kunna sörja för sina 
barn och deras utbildning. Familjens 
alla besparingar hade gått till hennes  
nu avlidne mans vårdkostnader. 

Nameta var vid mötestillfället 41 år gam-
mal, änka samt mor till fyra. Parallellt 
med att ta hand om hushållet och barnen 
balanserade hon flera arbeten samt käm-
pade mot svärföräldrarnas krav att hon 
inte skulle lämna huset, med hänvisning 
till diverse vidskepligheter. 

Vidskepelser kan handla om att man får 
"onda ögat" om man lämnar huset eller 
äter en viss sort mat. Det kan vara tron att 
ens barn är besatt av onda andar om det 
inte skriker när det är nyfött, vilket ibland 

är anledning till fruktansvärd misshandel 
och ibland mord. 

Många exempel rör just graviditet, vad 
kvinnar får göra och inte göra under gra-
viditet samt efter förlossning. Enligt vissa 
traditioner måste kvinnorna befinna sig i 
ett isolerat utrymme utan sanitet och nä-
ringsrik kost ett visst antal dagar efter för-
lossningen och så vidare  

Vidskepligheterna var ett ämne som 
gjorde Nameta nedslagen. Hon summe-
rade situationen med att hon önskar att 
kvinnor åtminstone skulle ha möjligheten 
att lämna sina hem för så grundläggande 
behov som läkarundersökningar eller för 
att gå till skolan utan att stöta på motstånd. 

Hon beskrev dock flera vinklar av pro-
blematiken där en av de huvudsakliga an-
ledningarna till att föräldrar och släkt för-
söker hålla sina flickor inne är de frekvent 

Amanda Hammar- 
lund tog sin 
kandidatexamen i 
Global utveckling 
vid Stockholms 
universitet. För 
närvarande läser 
hon in en master-
utbildning i genus 
och utvecklings-
frågor. 
Efter tiden i 
Bangladesh 
kommer hon 
att fokusera sin 
fortsatta utbild-
ning och karriär 
på kvinnorätt och 
jämställdhetsfrågor.

Om Amanda

Amanda Hammarlund praktiserade hos SUS under fyra 
månader runt årsskiftet. I hennes andra artikel beskriver 
hon sina reflektioner i samband med mötet med Nameta.

Begränsande vidskepligheter. Kvinnor i Bangladesh begränsas i sin rörelsefrihet bland annat  
av vidskeplighet. Kvinnan på bilden är inte Nameta i artikeln. 

Foto: Amanda Hammarlund

fortsätter på nästa sida
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förekommande trakasserierna 
som kvinnor utsätts för på all-
männa platser. 

”Eve teasing”, som de sexu-
ella trakasserierna kallas, är en 
missvisande term som syftar 
till lustgårdens fresterska Eva,. 
Det är en bisarr benämning 
på ett samhällsproblem som 
innefattar otaliga våldtäkter, 
fall av misshandel och även 
mord varje år i Bangladesh. 

Arbetar mot barnäktenskap
Nameta var duktig på att be-
skriva nyanser och paradoxer i 
det bengaliska lokalsamhället. 

Hon pratade om tragiken i 
hur unga flickor som knappt 
nått puberteten gifts bort och 
hur hon och många andra i 
byn aktivt jobbar emot detta. 

Hon beskrev ett exempel 
där de lyckats avstyra ett äk-
tenskap mellan en trettonårig 
flicka och en äldre man. 

Hon var stolt över detta men 
förklarade även att flickans 
familj var så fattig att de var 
tvungna att skicka iväg henne 

för att arbeta i Dhakas textil-
fabriker, ett likartat plågande 
öde. 

Enligt föräldrarna var både 
äktenskapet och fabrikstjäns-
ten mer önskvärt än att leva i 
extrem fattigdom. Det är en-
kelt att döma ut äktenskap med 
minderåriga men Nametas his-
torier beskrev nyanserna på ett 
sätt som stannade hos mig. 

Öden som går på djupet
Det var inte bara det Nameta 
berättade som berörde. Det 
var många skildringar och 
människoöden som jag tog 
del av under min vistelse som 
påverkade mig djupt. 

Det globala patriarkatets 
järngrepp, vars uttryck skiftar 
form i olika delar av världen, 
var oerhört smärtsamt att be-
vittna i Bangladesh. 

Som lägre stående
Under mina få månader fick 
även jag uppleva hur män be-
handlade mig som lägre ståen-
de, exempelvis avstod från att 

tilltala mig, trots min ”upphöj-
da” status som västerlänning. 

Även jag upplevde trakasse-
rierna från unga män på gator-
na, hos skräddaren, en efter-
middag vid stranden, speciellt 
vid de få tillfällen jag rörde mig 
någonstans ensam. 

Mina upplevelser var mar-
ginella i jämförelse med vad 
andra kvinnor utsätts för dag-
ligen. Någon som ropar efter 
dig på gatan, en hand som inte 
bör vara där den helt plötsligt 
befinner sig är saker som ty-
värr vanligt förekommande i 
Sverige också. 

Jämställdhet bör prioriteras
Men ingen kvinna ska leva un-
der sådana förhållanden, nå-
gonstans, någonsin. Det tål att 
upprepas: trots de ekonomiska 
framgångar som Bangladesh 
åtnjutit de senaste åren kom-
mer landet inte att blomma ut 
i sin fulla potential förrän jäm-
ställdhet prioriteras. 

 Amanda Hammarlund 
susiverige@gmail.com

Fortsättning: Svår ekvation ...

Planerat 
kolkraft-
verk hotar
världsarv
FN vill att Bangladesh stop-
par planerna på att bygga 
ett kolkraftverk i Sundar-
bans. Det rapporterade den 
engelska dagstidningen The 
Guardian 19 oktober.

Sundarbans är en av världens 
största mangroveskogar och 
finns med på Unescos lista 
över världsarv. Förutom att 
vara ett komplext ekosystem 
och hem för den bengaliska 
tigern och andra utrotnings-
hotade djur, spelar skogen 
en viktig roll för många 
människor som bor i dess 
närhet. 

Nu planeras ett kolkraft-
verk i närheten av Sundar-
bans trots att Unesco varnar 
för att det skulle innebära ett 
allvarligt hot mot det sköra 
ekosystemet. 

Kolkraftverket är finan-
sierat av Indien, och Unesco 
menar att man inte gjort till-
räckliga förundersökningar 
om hur kraftverket kommer 
att påverka miljön. Försur-
ning och föroreningar är 
bara några av de allvarliga 
problem som förutses. 

Nu försöker Unesco och 
andra organisationer på-
verka både Bangladesh och 
Indien så att bygget ska av-
styras, man vill i stället att 
landet ska fortsätta sin sats-
ning på solenergi och andra 
hållbara alternativ. 

 Sofia Jonsson

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.

Trakasserier vanliga. Eve teasing kallas det när kvinnor utsätts för  
trakasserier på allmänna platser. Risken att utsättas för detta är en 
anledning till att kvinnor stannar i hemmet.  
 

Foto: Amanda Hammarlund
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SUS nordiska samarbetspart-
ners ska samarbeta mer och 
bli bättre på att utbyta infor-
mation sinsemellan. Det blev 
resultatet av ett nätverks-
möte mellan fem organisa-
tioner som stöder SUS. 

Tretton personer från fem or-
ganisationer som stöder SUS 
träffades i vackra Kristinehovs 
Malmgård på Söder i Stock-
holm. Kväkarhjälpen stod som 
värd och de övriga organisatio-
nerna var Friends of SUS Fin-
land, Vänortsföreningen Jön-
köping-Bangladesh, Svalorna, 
och vi, Föreningen för SUS 
– kvinnoprojekt i Bangladesh.

Syftet med mötet var att ut-
byta information och erfaren-
heter, men också för att delge 
Begum Rokeya, som var gäst 
på mötet, våra synpunkter på 
SUS femåriga strategiska plan. 

Planen har tagits fram 
genom stöd som Kväkar- 
hjälpen fått från SMR, Svens-
ka Missionsrådet. I planen 
lyfts SUS strävan efter ett in-
tegrerat och långsiktigt arbe-
te fram. Extern finansiering 
ska i så liten utsträckning 
som möjligt gå till specifika 
projekt utan i stället till SUS 
övergripande arbete där yttre 
och inre utveckling går hand i 
hand, samhällelig och indivi-
duell. 

Vi konstaterade att planen 
är en bra plattform för att fort-
sätta utveckla verksamheten. 

Delge information
Deltagarna diskuterade möj-
ligheten att samarbeta kring 
ansökan om bistånd genom 
SMR, som liksom Forum Syd 
är en organisation som vidare-
fördelar SIDA-medel. Vi kom 

även överens om att delge var-
andra information på ett mer 
systematiskt sätt i framtiden. 

Rokeya fick också svara 
på frågor om extremism och 
terrorism i Bangladesh. Re-
geringen har vidtagit kraftful-
la åtgärder efter sommarens 
attentat i Dhaka, berättade 
hon bland annat. Arbetslös-
het bland utbildade unga och 
minskande avkastning för 
bönderna trots ökande mat-
priser skapar en grund för ex-
tremism. Därför kommer SUS 
att integrera freds- och kon-
flikthantering i sina program. 

Ett annat grepp är att SUS 
bjudit in hemmafruar i medel- 
klassen som ofta är mycket 
konservativa, till diskussions-
grupper där de blir medvetna 
om sociala frågor och delakti-
ga i samhället. 
 Annika Gillegård

Samarbete kring SUS

3 950 har fått  
digital säker-
hetsutbildning
Textilindustrin. Tolv kläd- 
företag i Bangladesh har 
utbildat mer än tio procent 
av sin arbetsstyrka, 3 950 
arbetare, om säkerhet och 
rättigheter. Leverantörerna 
deltog i projektet genom 
några svenska företag, bland 
andra KappAhl, enligt ett 
pressmeddelande.

QuizRR, som tillhanda-
håller surfplattor med filmer 
och quizfrågor för utbild-
ningen, höll i närvaro av den 
svenska ambassadören en 
ceremoni för leverantörerna 
den 2 november. M-LK

Finansiering problem för bygget av utbildningscenter

Samverkar för SUS. Fem organisationer som arbetar med SUS möttes i Stockholm. Foto: M-LK

 Foto: Abdur Razzak

Gilla oss  
på Facebook
Gå med i gruppen  
Kvinnoprojekt i Bangladesh - 
Föreningen för SUS så får  
du löpande nyheter från  
SUS och Bangladesh!

Arbetet med SUS nya utbildnings-
center framskrider, men långsamt 
på grund av bristande finansiering. 

SUS undersöker olika möjligheter att 
kunna fortsätta och avsluta arbetet, så 
att invigningen kan bli som planerat, 
i anslutning till 30-årsjubileet i slutet 
av året. 

Då kommer byggnaden att ha två 

våningar, men förhoppningsvis ska 
SUS sedan kunna finansiera ytterliga-
re våningsplan. Genom att hyra ut lo-
kaler och erbjuda utbildningar kom-
mer SUS att öka sin självförsörjning. 

En gåva till färdigställandet av  
Dreamcentret är alltså en mycket god 
investering. Använd vårt plusgiro  
18 95 87-9, märk gåvan Dream.

 Annika Gillegård

Visste du att ...
Bangladesh är världens näst 
största klädexportör? Många 
textilarbetare i Bangladesh 
tjänar minimilönen 544 
kronor i månaden vilket är 
ungefär 18 procent av vad de 
behöver tjäna för att klara av 
mat, hyra och andra nödvän-
diga utgifter (3 021 kronor 
i månaden). Läs mer om 
levnadslön i olika länder här: 
fairaction.se/granskningar/
levnadslon/levnadslon/ SJ
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Vandalisering. Den 5 
novemer vandaliserades ett 
hindutempel i Netrakona. En 
man greps när han försökte 
starta en brand i templet, 
medan flera andra angripare 
flydde från platsen. Dagen 
innan hade ett familjetempel 
i en annan del av Netrakona 
blivit attackerat. Händelsen 
är en av många attacker mot 
hinduiska hem och tempel 
den senaste tiden, enligt 
bdnews24.com. I Brahman-
baria-området attackerades 
minst 15 tempel och över 
hundra hinduhem den 30 
oktober, enligt nyhetssajten.
 M-LK

Syravåldsoffer. Ripa Rani 
Pandit, som av svärföräld-
rarna tvingades dricka syra 
förra sommaren, ligger fort-
farande kvar på sjukhuset i 
Dhaka. Hon kan inte äta och 
dricka genom munnen. Hon 
har fått 50 000 taka, cirka 
5 800 kronor, av National 
Women Lawyer's Associa-
tion of Bangladesh 
Svärföräldrarna och maken 
är under utredning för 
brottet. Maken är fortfaran-
de på fri fot, men SUS har 
begärt från polisen att han 
ska gripas. Det rapporterar 
Showpoun Paul på SUS. 
 M-LK

Hindutempel  
i Netrakona  
attackerat

Ripa Rani Pandit  
kvar på sjukhus

En studie om våld mot kvin-
nor i Bangladesh visar att 80 
procent av alla gifta kvinnor 
någon gång i sitt liv utsätts 
för fysiskt, psykiskt, sexu-
ellt våld eller ekonomiskt 
utnyttjande av sin make. Det 
rapporterar bdnews24.com.

Våld mot kvinnor är en vanlig 
företeelse i de flesta samhällen 
i världen. I södra Asien är det 
en daglig realitet för miljontals 
kvinnor och flickor. Bangla-
desh är inget undantag. Rap-
porten visade att våld förekom-
mer i de flesta hushåll i landet. 

Enligt Report on Violence 
against Women (VAW) Survey 
2015 från Bangladesh Bureau 
of Statistics (BBS) har 50 pro-
cent av kvinnorna blivit miss-

handlade och 27 procent har 
utsatts för sexuella övergrepp. 

Studien baserades på inter-
vjuer med 21 688 kvinnor år 
2015. 

Sexuella övergrepp minskar
Jämfört med motsvarande un-
dersökning från 2011 är det 
färre gifta kvinnor som utsätts 
för sexuella övergrepp, men 
att fysiskt våld har ökat. 

15 procent av övergreppen 
utförs av män som vill kont-
rollera kvinnornas beteende, 
enligt studien, som också visar 
att övergrepp är mindre vanli-
ga bland utbildade par.

Störst risk att utsättas för 
misshandel löper kvinnor mel-
lan 15 och 34 år. 

51,8 procent av kvinnorna 

på landsbygden uppger att de 
utsatts för fysiskt våld. Mot-
svarande siffra för stadskvin-
norna är 48,5 procent.

På riksnivå är det 49,6 pro-
cent av kvinnorna som utsatta 
för misshandel.

Studien konstaterar en liten 
skillnad mellan kvinnor i stad 
och på landsbygd när det gäl-
ler ekonomiskt utnyttjande. Av 
landsbygdskvinnorna var det 
12 procent som upplevt detta, 
mot 10,2 procent av kvinnorna 
i tätorter. Detta kan till exempel 
handla om att kvinnornas inte 
får pengar till hushållsutgifter.

Länk till artikeln: http://m.
bdnews24.com/en/detai l/
bangladesh/1221539

Fariya Laila
susisverige@gmail.com

8 av 10 har upplevt  
övergrepp i hemmet

När SUS firar sitt 30-årsjubi-
leum kommer Maj-Lis Koi-
visto och Margit Palokangas 
från styrelsen att närvara. 

Till SUS kommer vi att över-
lämna cirka 11 000 kronor till 

symaskiner som kvinnorna på 
Shelter house får med sig efter 
året på det skyddade boendet. 
Summan är resultatet av en 
insamling som genomförts på 
Facebook. 

En annan gåva blir bilden 

ovan, från medlemsmötet 15 
september. Den kommer att 
förses med en gratulationstext 
och ramas in och överlämnas 
som tack för ett gott samarbe-
te genom åren.

 Maj-Lis Koivisto

Grattis-foto. Bilden togs på medlemsmötet den 15 september.  Foto: Olof Meurling

Symaskiner 30-årsgåva till SUS Shelter house

Fortsätt vara 
medlem 2017
Medlemsavgiften är 150 kronor 
om året, betalas till plusgiro 
18 95 87-9. Ange ditt namn, 
adress och e-post.
   Medlemsavgiften betalar 
föreningens egna kostnader så 
att alla insamlade medel kan 
skickas till SUS. Det som blir 
över när föreningens utgifter är 
betalda går också till SUS.
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Margit Palokangas
Föreningen för SUS –  
kvinnoprojekt i Bangladesh

1. Jag är styrelseledamot 
sedan över tio år. 

2. Jag träffade Rokeya på 
ett internationellt arbetsläger 
i Åbo sommaren 1986. Jag 
blev lite ”ledsagare” för henne 
eftersom jag hade skadat 
benet på vägen till lägret. 
Vi blev mycket nära vänner 
och är det fortfarande. Det 
gäller egentligen hela min 
familj. Hon övertygade några 
av oss lägerdeltagare om 
sina drömmar, vad hon ville 
förverkliga i Netrakona. Så vi 
åkte till Bangladesh nästa år 
för att se allt med egna ögon. 
”Come and see if it’s true, 
what I have told you!” hade 
hon sagt. 

Jag blev verkligen över-
tygad av hennes idéer och 
trodde på SUSs potential. Då 
var dagverksamheten hemma 
hos Rokeya samt i ett hyrt 
rum för läkarmottagning.

Jag tog tjänstledigt och 
passade på att jobba i en 
svensk tandklinik i Dhaka, 

när jag nu hade åkt så långt. I 
och med det lärde jag känna 
mera av landet och folkets 
mentalitet. 

3. Sedan 1988 har Bangla- 
desh varit mycket viktigt för 
mig. Jag skulle vilja att Rok-
eyas dröm, hur SUS funge-
rar, skulle spridas överallt i 
tredje världen. Jag har läst 
u-landskunskap vid Uppsala 
universitet och har genom 
mina egna erfarenheter fått 
djupare förståelse för proble-
matiken.

4. Jag flyttade till Uppsala 
från Finland 1989. Jag har 
en dotter och en son, båda 
är runt tjugo. Jag är gift med 
Manfred som också har suttit 
i styrelsen för SUS i Sverige 
och till och med åkt med sina 
elever till Netrakona. Jag job-
bar på Folktandvården och 
har fem år kvar till pensione-
ringen.

Jag trivs bäst i naturen, 
åker gärna skridskor och ski-
dor och bastun är livsviktig 
för mig. När det bara är möj-
ligt så lyssnar jag på böcker i 
hörlurar, på olika språk.

Kohinoor Begum, SUS
1. Jag är ansvarig för SUS 

Rights and Governance- 
program, och för flera teman 
som Gender och Social 
Justice, Shelter house, Access 
to justice. Jag samarbetar 
också med det lokala styret 
i Netrakona och med andra 
fristående organisationer. 
Sedan start har jag försökt 
göra mitt bästa för att utföra 
de olika uppgifter jag fått 
och  genomföra SUS idéer i 
praktiken.

2. Detta är mitt första jobb. 
Innan arbetade jag ideellt i 
olika kommittéer med frågor 
som rörde våld mot kvinnor. 
Under den tiden arbetade 
jag tillsammans med SUS 
med olika fall som rörde  
människorättskränkningar. 
Vi drev kampanjer och upp-
märksammade olika kvinno- 
rättsfrågor. Det var Begum 
Rokeyas personlighet och 
andan i organisationen att 
fastställa kvinnors rättigheter 
i hemmet och samhället som 
lockade mig att arbeta för 
SUS. Rokeya är en viktig  

pionjär när det gäller kvinn-
ligt företagande.

3. Mitt arbete hos SUS har 
medfört många förändringar 
i mitt liv. I första hand har 
min mentala styrka för att 
kämpa mot alla typer av våld 
mot kvinnor ökat. Under min 
resa med SUS har mina ögon 
öppnats på många sätt och 
för många perspektiv. Jag kan 
förstå kvinnors situation i vårt 
bangladeshiska sammanhang. 
Jag har etablerat mig som en 
människorättsaktivist i Netra-
kona och jag har byggt broar 
mellan det civila samhället 
och dem som arbetar med rät-
tighetsrelaterad verksamhet.

4. Jag är 48 år gammal. Vi 
är fyra medlemmar i famil-
jen, jag, min make, och vår 
dotter och son. Min make är 
en pensionerad lärare som 
arbetade i en statlig skola. 
Min dotter är klar med sin 
examen vid Bangladesh 
lantbruksuniversitet och stu-
derar vidare. Min son ska ta 
examen i samma universitet. 
På fritiden gör jag olika sorts 
socialt arbete.

Vem är vem hos SUS  
och i föreningen?

SUS i Netrakona har närmare tusen anställda. Föreningen för 
SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh har ett hundratal medlemmar. 
I vår Vem är vem-serie presenterar vi personerna bakom 
de insatser som görs lite närmare. 
Vem vill du veta mer om? Tipsa gärna: susisverige@gmail.com

Foto: Maj-Lis Koivisto Foto: Nils Carlén

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

Kryddigt ris
Tycker du också att riset 
vi serverat på våra Bangla-
middagar är jättegott? Här 
kommer receptet!

Det här är ett gott sätt att laga 
ris på som passar till de flesta 
indiska recept, men även till 
exempel till grillat kött eller 
grönsaker.

4–6 personer
4 dl ris, gärna basmatiris
3 msk vegetabilisk olja
1 finhackad gul lök
½ finhackad grön pepparfrukt
½ tsk finhackad vitlök
½ tsk garam masala
1 tsk salt
5,5 dl höns- eller grönsaks- 
buljong 

Skölj riset noga om det är 
basmatiris. Hetta upp oljan 
i en tjockbottnad gryta eller 
kastrull. Lägg i löken och stek 
under omrörning tills den 
brynts något. Tillsätt ris, pep-
parfrukt, vitlök, garam masala 

och salt. Stek under omröring 
i 3–4 minuter. Sänk värmen 
om riset verkar koka fast. 

Häll på buljongen och koka 
upp. Sänk till lägsta värmen, 
lägg på ett tätslutande lock 

och koka i 25 minuter. Riset 
kan även kokas i ugn 25 minu-
ter i 175 grader.

Receptet är taget ur boken 
Indisk mat av Madhur Jaffrey

 Christina Tillö

Skenet bedrar. Riset som medlemmarna ätit på våra Bangla-
middagar ser ut som vanligt ris, men innehåller fler kryddor 
och smakar helt annorlunda än vanligt vitt ris. 
 Foto: Maj-Lis Koivisto 

SvD rosar   
restaurang med 
bengalisk mat
Restaurangtips. Svens-
ka Dagbladet lovordade 
nyligen den lilla bengaliska 
restaurangen Ultimat på 
Karlbergsvägen i Vasastan 
i Stockholm. Tidningen 
skriver att Ultimat bjuder 
på välbalanserad, genuint 
vällagad mat som är extremt 
prisvärd. SvD uppskattar 
även att det finns ett stort 
utbud av vegetariska rätter. 

Vi i styrelsen blir också 
sugna på ett besök! 

Läs SvD:s recensi-
on här. http://www.svd.
se/karleken-och-chut-
neyn-gor-oss-overlyckliga/
om/krogguiden SJ

Tvåspråkig poesi 
på författarkväll 
Svenska och bangla. 
Sveriges Författarförbund 
bjöd den 28 september på 
att en kväll med litteratur 
från Bangladesh i förbun-
dets lokaler i Stockholm. 
De bengaliska författarna 
och översättarna Imdadul 
Haq Milan och Mahmudul 
Amin och i Sverige boende 
Anisur Rahman läste ur sina 
egna verk. Arne Johnsson 
modererade samtalet under 
kvällen, som lockade ett 
tiotal åhörare.  M-LK

  Foto: M-LK

Redaktionen
Redaktör för nyhetsbrevet är
Maj-Lis Koivisto (M-LK),  
tel 0700-20 90 29.
Skribenter i detta nummer är 
också Amanda Hammarlund, 
Sofia Jonsson (SJ), Annika Gille-
gård (AG), Kjell Johansson (KJ), 
Fariya Laila (FL) och Christina 
Tillö (CT). Samtliga nås på 
susisverige@gmail.com

SUS samarbetspartner Walk 
for life, som arbetar med att 
korrigera fötterna för barn 
som föds med klumpfot, fick 
den 19 november ta emot ett 
fint pris i Delhi. 

Det är den ansedda tidskriften 
British Medical Journal som för 
tredje året delade ut BMJ South 
Asia Healthcare Award. Walk 
for life fick priset i kategorin Ex-
cellence in Delivery of Primary 
Care. De tio kategorierna hade 
1 520 nomineringar. 

SUS upplåter lokaler på sjuk-
huset till Walk for life, som i 
Bangladesh bland annat även 
tillhandahåller gratis operatio-
ner som åtgärdar gomspalt och 
livmoderframfall. Organisatio-
nen finns även i Burma.  M-LK

Prisades. Colin Macfarlane, som representerar australiensiska 
Glencoe foundation som står bakom Walk for life, och Jahan-
gir Alam som arbetar med Walk for life i Bangladesh med  
utmärkelsen Award for Excellence in Delivery of Primary Care 
som delades ut i Delhi den 19 november. Foto: Walk for life

Walk for life fick fint pris
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Har du betalat medlemsavgiften?
150 kr på postgiro 18 95 87-9

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


