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Göteborg den 19 augusti 2010 

Kvinnohuset 
 

 

 

Hej alla Sudhanthra-vänner! 

Vi får kontinuerligt rapporter från Sudhanthra om deras verksamhet och arbete som hela tiden 

växer. Under de år som vi har stött projektet, har verksamheten blivit alltmer känd, inte minst 

genom anknytningen till Peoples´ Watch. Organisationen har bildat förgreningar i hela landet och 

ett omfattande arbete för mänskliga rättigheter görs i hela landet.  

Vi får fallrapporter som oftast handlar om olika slags rådgivning och medling där kvinnan har en 

besvärlig situation. Ofta är hon rättslös på grund av både tradition och okunskap, vilket bidrar till 

kvinnornas utsatthet. I rapporterna speglas en verklighet av såväl fysisk som psykisk tortyr, 

orättvisor, hot och förnedring. Barnen används som vapen i konflikterna och kvinnans utsatthet får 

stora negativa effekter på barnen. De blir otrygga och har svårt att klara sin skolgång.  

Ganska ofta fungerar medlingen på ett helande sätt för familjen. Mannen kommer till insikt och 

kvinnans situation i familjen kan bli bättre. I en del fall är förstås separation oundviklig och i dessa 

fall får kvinnorna stöd och hjälp av Sudhanthra.  

Det är i detta sammanhang positivt att kunna berätta att vi i år kan betala ner lite mer pengar än 

vanligt på grund av att växelkursen till Indiska rupier sjunkit efter hand. Dessa extra pengar kommer 

att gå till två flickors skolgång. En av flickorna är ogift ung mamma och den andra flickan har 

räddats undan trafficking. De ska båda få sina avgifter på college betalda. Vi tror att utbildning är 

det bästa sättet att ge flickornas liv en positiv utveckling.  

Vi tackar för Ditt trogna och värdefulla stöd! 

 

Maud Zackrisson  Britt-Marie Nygren 
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