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Den 3–4 och 10 december 
är det Schysst julmarknader 
i Stockholm och i Uppsala. 
Vill du handla julklappar 
med gott samvete är det där 
det ska ske!  

Schysst jul erbjuder mer än 
rättvisemärkta och ekologiska 
julklappar. Genom att köpa 
dina julklappar på Schysst 
julmarknaderna stöttar du  
organisationer och företag 
som arbetar med mänskliga 
rättigheter och miljöfrågor. 

Vi kommer att sälja hant-
verk från SUS, informera om 
SUS verksamhet och om vår 

förening, samt värva nya med-
lemmar. 

Har du möjlighet att kom-
ma och hjälpa oss med för-
säljningen, är du välkom-
men. Kontakta oss senast 30 
november på susisverige@ 
gmail.com eller ring Christi-
na Tillö på tel 070-844 53 54.

Schysst jul äger rum 3–4 de-
cember på ABF-huset, Sveavä-
gen 41, i Stockholm. Tiderna 
är klockan 10–16 på lördagen 
och 10–15 på söndagen.

I Uppsala äger julmarkna-
den rum i Missionskyrkan, S:t 
Olofsgatan 40, klockan 11–16. 

 Kjell Johansson

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh
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Handla schyssta klappar  
på hållbar julmarknad

Den 16 april 2023 håller Föreningen för 
SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh årsmöte 
i Solidaritetshuset på Tegelviksvägen 40 på 
Södermalm i Stockholm. Lokalen Draken är 

bokad för ändamålet. I nästa nyhetsbrev, som 
skickas ut under första kvartalet, kommer 
mer information och årsmöteshandlingarna. 

 M-LK

Boka 16 april för nästa årsmöte

Handgjorda dockor från SUS 
kommer att säljas på Schysst 
julmarknaderna.  
 Foto: Christina Tillö

De populära elefanterna görs av kvinnor på SUS hantverksavdelning.

Fortsätt  
stödja SUS 
nästa år
Tack alla ni som fortsätter att 
ge föreningen, och därmed 
SUS, ert stöd. Vi närmar oss 
nu ett nytt år och hoppas att 
ni väljer att stanna kvar som 
medlemmar.  

Medlemsavgiften för 2023 är 
som tidigare 150 kronor. Ge 
gärna ett särskilt bidrag till 
Marianne Hofstens stipendie-
fond.

Vi har under 2022 bi-
dragit med drygt 32 000 
kronor till IDP (Integrated 
Development Project), vårt 
gemensamma projekt med 
Kväkarhjälpen och Vänorts- 
föreningen Jönköping-Bang-
ladesh, och 53 000 kronor 
i akutstöd efter de kraftiga 
översvämningarna i juni.

Under 2023 vill vi fortsätta 
vår gemensamma satsning på 
IDP. Vår andel blir även under 
2023 drygt 32 000 kr. 

Vi fortsätter också att ge 
SUS ett särskilt stöd till ut-
bildning för skolungdomar 
i Netrakona genom att fylla 
Marianne Hofstens stipendie-
fond med det som har skänkts 
under det gångna året.

Kjell Johansson
kassör

November 2022

Styrelsen
rapporterar

Foto:  
Maj-Lis 
Koivisto

Följ oss på FB
I Facebookgruppen Kvinno- 
projekt i Bangladesh – Före- 
ningen för SUS publicerar vi 
nyheter från SUS och Bangla- 
desh.



– 2 –

Gåva vid  
begravning

Gåvan bidrar till att stärka kvinnors och utsatta gruppers rättigheter i norra Bangla- 

desh. Sedan starten i mitten av 1980-talet har tiotusentals personer på olika sätt  

fått stöd till ett bättre liv genom SUS mödra- och barnhälsovård, mikrokrediter som  

möjliggör kvinnligt företagande och egen försörjning, skolor och utbildning, rätts-

hjälp och skydd på olika sätt. SUS stöttar självständiga kommittéer som arbetar  

för att stoppa våld mot kvinnor och agerar kraftfullt mot barnäktenskap. Organisa- 

tionen driver ett hundratal skolor och ett sjukhus med mobil klinik med uppsökande 

verksamhet. Läs mer på www.susisverige.se

TILL MINNE AV 

har Föreningen för SUS — kvinnoprojekt i Bangladesh  

tacksamt tagit emot en gåva från

Den 24 september hade före- 
ningen ett medlemsmöte  
i Solidaritetshuset i Stock-
holm. 

Ett 15-tal medlemmar dök 
upp för att höra Selina Parvins 
och Bimal Deys intressanta 
presentationer från resan till 
Bangladesh och SUS i april  
i år. 

Både Bimal och Selina är ur-
sprungligen från Bangladesh 
och att de talar bangla är en 

fantastisk resurs att ha med på 
en utvärderingsresa, som detta 
var. 

Selina Parvin var tidiga-
re ordförande för föreningen 
och är fortfarande ledamot  
i styrelsen. 

Bimal Dey hjälper Kväkar-
hjälpen bland annat med ut-
värderingen av IDP, det pro-
jekt som föreningen driver 
tillsammans med Vänortsföre- 
ningen Jönköping-Bangladesh 
och Kväkarhjälpen.

Han presenterade hur SUS 
presterar i förhållande till de 
mål som är satta för projektet, 
vilket var väldigt uppskattat av 
deltagarna. 

Selina visade bilder från 
SUS verksamhet och berättade 
om programmet under de sex 
intensiva dagar som vistelsen 
varade. 

I förra nyhetsbrevet finns en 
artikeln om resan. 

Maj-Lis Koivisto

Foto: Kjell Johansson

Foto: Lars GillegårdBimal Dey redovisar hur det går för SUS. 
 Foto: Lars Gillegård

Medlemsmöte om besök hos SUS

Vill du veta mer om SUS 
historia och hur organi-
sationen började? Begum 
Rokeyas bok är en bra start.

Begum Rokeyas bok My Way 
to Freedom Through the Light 

of Experience finns översatt 
till engelska. 

Föreningen säljer boken för 
150 kronor. Priset är inklusi-
ve frakt och emballage. 

Sätt in pengarna på pg-kon-
to 18  95  87–9, ange vart

 vi ska 
skicka 
boken så 
kommer 
den med 
posten.

M-LK

Julklappsproblem? Köp Begum Rokeyas bok

För att vi vid minnes-
gåvor i samband med 
dödsfall ska ha möjlighet 
att sända ett tackkort i tid 
till begravningen behöver 
vi i samband med gåvan 
få uppgift om tidpunkt 
och plats för begravning-
en, samt kontaktuppgifter 
till givaren. 

Det finns plats för en 
hälsning på minneskortet, 
som finns i tre varianter, 
Blomma, Morgon och 
Marknad, se bilderna 
ovan. De kan också ses på 
vår hemsida under fliken 
"Bidra".

Skicka informa- 
tionen så snart som möj-
ligt, helst med e-post till 
susisverige@gmail.com.  
Eller med vanlig post till: 
Föreningen för SUS – 
kvinnoprojekt i Bangla-
desh, c/o Kjell Johansson, 
Färgargårdstorget 38,  
116 43  Stockholm. 

Alla penninggåvor  
går oavkortat till SUS. 
Betala in valfritt belopp 
till föreningens plusgiro 
18 95 87-9.  M-LK
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Bangladesh arbetar för att 
den 25 mars ska bli FN:s  
internationella folkmords-
dag. Det sa Bangladesh 
utrikesminister dr AK Abdul 
Momen vid ett internatio-
nellt seminarium i Kanada 
den 22 september i år.

Seminariet Remember and Re-
cognize: The Case of Bangladesh 
Genocide of 1971 handlade 
om händelserna i Bangladesh 
1971, och hölls i Winnipeg på 
The Human Rights Museum.

Den 25 mars 1971 inled-

de Västpakistan Operation  
Searchlight i Östpakistan, nu-
varande Bangladesh, med syf-
tet att kuva all opposition. 

Operation Searchlight led-
de till att mellan 300 000 och 
3 000 000 bangladeshier döda-
des och omkring 10 miljoner 
flydde till grannlandet Indien.

Eva Hägerstrand
susisverige@gmail.com

Källa:
The Daily Star  
23 september 2022

Bangladesh kräver att FN 
erkänner Pakistans över-
grepp på Bangladesh 1971 
som folkmord.

Sanchita Haque, vice 
ständig representant för 
Bangladesh till FN i Ge-
nève, kräver att 1971 års 
övergrepp på den bangla-
deshiska befolkningen av 
Pakistans armé erkänns av 
FN som folkmord.

Detta kom fram under en 
sidokonferens vid FNs Hu-
man Rights Council som 
hölls i Genève, Schweiz, 
den 12 september–7 okto-
ber 2022.

Konferensen organisera-
des av den Europabaserade 
diasporans organisation 
BASUG (Bangladesh Sup-
port Group).

Kräver rättvisa
”Regeringen i Bangla- 
desh har förklarat den 
25 mars som folkmords- 
dagen. Bangladesh för- 
dömer folkmord var än de 
begås i världen. Vi kommer 
att fortsätta att höja våra 
röster mot folkmord och 
kräva rättvisa och ansvars-
tagande för handlingar 
mot folkmordets offer. Vi 
kommer också att fortsätta 
arbeta för erkännandet av 
folkmordet 1971", sa San-
chita Haque.

Även andra konferens- 
talare krävde internatio-
nellt erkännande av 1971 
års händelser i Bangladesh 
som folkmord.

Eva Hägerstrand
susisverige@gmail.com

Källa:
The New Mill. Voice of   
northeast India 
5 oktober 2022

Föreslår folkmordsdag

Uppmanar 
FN att  
erkänna 
folkmordet

Vid 14-tiden tisdagen den 
4 oktober hamnade största 
delen av Bangladesh i mör-
ker. Detta på grund av att 
det nationella elnätet oväntat 
kollapsade i den östra delen 
av landet, i distrikten Dhaka, 
Chittagong, Sylhet, Comilla, 
Mymensingh. 

Efter detta första nätfel sluta-
de det ena kraftverket efter det  
andra i elnätet att fungera, vil-
ket ledde till att ca 90 procent 
av befolkningen var utan ström  
i runt sju timmar. 

Elen i huvudstaden Dhaka 
slogs ut helt. Bland annat drab-
bades den för exporten så vik-
tiga textilindustrin. Vanligtvis 
sätter fabriker igång sina egna 
generatorer vid strömavbrott, 
men de kan inte köras under 
flera timmar, så fabrikerna fick 
stängas.

Presidentens och premiär-
ministerns respektive bostad 
fick tillbaka elen redan klockan 
17 på eftermiddagen.

Vissa distrikt fick tillbaka 
strömmen vid 19-tiden såsom 
Tangail, Kishorganj, Mymen-
singh, Jamalpur, Manikganj 
och alla distrikt i Chattagram 

och Sylhet. Klockan 21 var elen 
tillbaka i största delen av Dha-
ka och i övriga landet.

Oklar orsak
Det är inte klarlagt vad som 
orsakade strömavbrottet, det 
mest omfattande på åtta år. 
En utredning tillsattes för att 
fastställa vad som orsakade 
strömavbrottet, skriver The 
Daily Star.

The Power Grid Company 
of Bangladesh, PGCB, tillsatte 
en undersökningskommitté 
på fem personer, som leds av 
PGCBs verkställande direktör 
Yeakub Elahi Chowdhury.

Elproduktionskapaciteten 
har ökat från cirka 5 gigawatt 
2009 till cirka 25,5 gigawatt 
2022, enligt den bangladeshis-
ka regeringen. Lokalproduce-
rad och importerad naturgas 
genererar nära tre fjärdedelar 
av den totala elen.

Bensin 50 procent dyrare
Bangladesh har drabbats av 
frekventa strömavbrott i år på 
grund av landets oförmåga att 
möta högre energibehov. Lan-
det försöker ransonera gas och 
olja sedan priserna på impor-

terat bränsle drivits upp efter 
Rysslands invasion av Ukrai-
na. I somras steg bensinpriset 
med 50 procent, skriver DN.

Redan i augusti beslutade 
regeringen att skolor ska hål-
las stängda under en extra dag 
i veckan, skriver Reuters, då 
landet kämpar med brist på el 
efter att ha stängt samtliga sina 
tio dieseldrivna kraftverk efter 
Rysslands invasion av Ukraina. 

Bangladesh började även att 
stänga elen två timmar om da-
gen, men flera delar av landet 
är utan elektricitet fler timmar. 
Skolor har vanligtvis öppet sex 
dagar i veckan med fredagar 
lediga, nu är även lördagar le-
diga.

Banker och myndigheter 
måste stänga en timme tidigare 
varje dag, skriver DN.

Landets regering försöker få 
till ett avtal om billigare gas och 
olja med Ryssland.  

Eva Hägerstrand

Källor:
Reuters 22 augusti 2022
The Daily Star 4 oktober 2022
DN 4 oktober 2022
Independent online (IOL)  
5 oktober 2022

Stort elavbrott släckte 
Bangladesh – problem 
med el efter Ukrainakrig

"Rika länder bör 
fördubbla sitt  
bidrag för klimat-
anpassning"
Utvecklade länder bör 
fördubbla finansieringen 
av anpassningsåtgärder för 
länder som är särskilt utsatta 
för klimatförändringarna. 
Det sa Shahab Uddin, Bang-
ladesh minister för miljö, 
skog och klimatförändring-
ar, i det nationella talet vid 
klimatmötet COP27  
i november 2022 i Sharm  
el-Sheikh i Egypten. M-LK
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Dal är en av de vanligaste 
rätterna i Bangladesh. Man 
kan servera dal med ris eller 
bröd: roti eller chapati.  

Dal serveras oftast vid sidan av 
andra rätter i det banglades-
hiska köket. Den är god och 
går snabbt att laga. Det finns 
flera olika sorters linser men 
röda linser används oftast. 

Här kommer ett recept 
som är traditionellt och lagas  
i nästan varje kök i Bangladesh 
eller hos bangladeshier. 

Man kan göra den lite lättfly-
tande som soppa eller med lite 
tjockare konsistens om man 
föredrar det. Då blandar man i 
mer eller mindre vatten. 

Tillagningen av dal avslu-
tas med att hälla på en stekt 
kryddblandning som heter 
panchforon. Panchforon kan 
man använda till olika mat-

rätter, alltifrån linser, grön- 
saker, ris, nötkött och chut-
ney. Det är en hälsosam ört-
blandning som man kan hitta  
i nästan alla kök i Bangladesh.

 
Ingredienser dal
för 4 personer
3 dl linser
1 hackad gul lök
2 tsk riven färsk ingefära
2 tomater, finhackade,  
eller 2 dl krossade eller passera-
de konserverade tomater
1 tsk malen koriander
2 tsk gurkmeja
salt
1 msk panchforon (se nästa 
recept)
2 msk olja
4 hackade vitlöksklyftor
2 torkade röda chilifrukter, eller 
efter smak
8 dl vatten

Ingredienser panchforon
1 msk fänkålsfrö
1 1/2 tsk bockhornsklöver
1 msk brunt senapsfrö
1 msk spiskummin
1 msk svart kummin

Gör så här:
Skölj linserna och häll ner  
i en kastrull tillsammans med 
gurkmeja och hälften av vatt-
net. Koka upp och låt sjuda 
under lock i 20 minuter tills 
linserna är mjuka. Vispa dem 
med en visp. Tillsätt resten 
av vattnet, salt, ingefära och 
hackade tomater och låt sjuda 
i några minuter.

Värm under tiden olja i en 
kastrull och tillsätt panch-
foronblandningen och fräs 
några minuter. Tillsätt sedan 
löken, vitlök och den torkade 
chilin. 

Låt fräsa tills löken mjuk-

nar och den fått en gyllenbrun 
färg.

Häll de stekta kryddorna 
över dalen. Rör om och täck 
med lock. 

Servera med ris och chapa-
ti eller bara med ris. Man kan 
även strö hackade färska kori-
anderblad över rätten före ser-
vering. 

 Selina Parvin
driver Food Club, Face-

bookgrupp för matbilder

Dal – linsgrytan som äts  
i alla bangladeshiska hem 

Redaktionen
Redaktör för nyhetsbrevet  
är Maj-Lis Koivisto (M-LK),  
tel 0700-20 90 29.

Skribenter i detta nummer 
är Eva Hägerstrand, Kjell 
Johansson, Maj-Lis Koivisto 
(MLK) och Selina Parvin. 

Dal är rätten som håller Bang-
ladesh vid liv. Den serveras vid 
nästan alla måltider.  
 Foto: Selina Parvin


