Korta nedslag från Kongressen i Florens och information om vår
nytillträdda Världspresident.
Efter två dagars guvernörsmöte anlände ytterligare ca 800 Soroptimister till Florens och
Europakongressen startade. Vi var 13 deltagare från Sverige. Temat var: Own the Future- Education
your passport to a better life
SIE hade sponsrat 15 unga kvinnor som utbildar sig inom skilda tekniska områden STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics). Klubbar och unioner (främst i Italien) har dessutom
sponsrat ytterligare ett stort antal deltagare med samma bakgrund för att delta i kongressen. Efter
invigning och andra formalia ägnades den första halva dagen åt att på olika sätt betona vikten av att
även kvinnor utbildar sig inom de tekniska yrkena. Fyra mogna, erfarna och välutbildade kvinnor
(flera av dem också forskare) inom typiskt manliga yrken, föreläste om hur deras arbetsresa har varit.
De riktade sig till de ca 60 unga kvinnor inom Europa, som också har valt samma väg. De blev direkt
involverade i programmet genom att också vara de som fick ställa frågor. Vi andra knappt 1000
personer var ”statister” i positiv bemärkelse och kunde bara från sidan njuta av det engagemang som
präglade programmet denna första halva dag. Föredragen var minst lika intressanta för oss som för
kommande generationer av yrkeskvinnor. En sammanfattning kan vara
Följ din passion
- Gå framåt, med full fart!
- Ge inte upp!
- Nyttja Nätverk/Mentorskap!
Vi, den äldre generationen måste stötta våra döttrar och söner/svärdöttrar och svärsöner.
För kvinnliga forskare gäller också att skaffa en bra partner, annars går det inte att kombinera
familjeliv med forskning.
Så stolta vi var när Catherine Hessel-Westling berättade om vår nordiska SLNA (Soroptimist Nordic
Leadership Academy)-satsning.
https://www.flickr.com/photos/145067986@N08/36283837676/in/album-72157684387236524/
Lika stolta var vi när Jytte Roos berättade om Solvatten
https://www.flickr.com/photos/145067986@N08/35492247034/in/album-72157684387236524/
Båda var inbjudna föreläsare på lördagseftermiddagen!
Fredspriset delades ut till Gégé Katana Bukuru från Democratiska Republiken Kongo for her
remarkable and courageous commitment to the fight for the women’s rights in her war-torn country
for over a quarter of a century. Priset har delats ut vartannat år men ska från och med detta år delas
ut vart fjärde på SIEs congress.
https://www.flickr.com/photos/145067986@N08/35931754740/in/album-72157684387236524/
Bilden föreställer Gege Katan Bukuru tillsamman med den som inrättade priset och den som
utformat statyetten.

På SIEs hemsida (ingen inloggning behövs) under http://www.soroptimisteurope.org/news-media/
kan du hitta en ny broschyr om soroptimisterna, en annan broschyr med SIEs årsrapport för 2016,
det första numret av den digitala versionen av The Link, broschyren om Best Practice Award 2017 och
alla nummer av Program and Advocacy News. Missa inte detta.
Det finns mycket läsvärt om kongressen på den europeiska hemsidan! Och bilder i mängder
https://www.flickr.com/photos/145067986@N08/albums
Ny världspresident efter Yvonne Simpson
Den 29 juli 2017 vid SI:s årsmöte i Rotterdam tillträdde Mariet Verhoef-Cohen som Soroptimist
Internationals nya president, för perioden 2017 – 2019. Mariet är 62 år, holländska med indonesiskt
påbrå. Hon är gift och har fyra barn. Hon är sedan 2014 President i Women for Water Partnership.
Dessa två presidentskap - i SI respektive WfWP - passar utmärkt tillsammans och ger, menar hon,
värdefulla spinoff-effekter för båda organisationerna.
Hon brinner för kommunikation både internt och externt och pekar på den nya hemsidan för SI. Vi är
75000 medlemmar i 130 länder - alla unika med sin kunskap och expertis. Därför skulle hon vilja se
en databank (säker och skyddad) med information om alla medlemmar och deras yrkesroll, kunskap
och erfarenhet samlad. Där skulle man sedan hitta talare, experter till olika organ, FNrepresentanter, stödpersoner, sponsorer osv osv. Vårt nätverk är vår styrka som vi utnyttjar dåligt
säger Mariet. Men om detta lyckas är väl högst osäkert.
Hennes President’s Appeal 2017 – 2019 är Women, Water & Leadership. Mer om vad det kan
innefatta kommer under hösten.
Hon berättade också att SI har sålt huset i
Camebridge där SI:s sekretariat hittills funnits. Till
våren ska man tömma alla förråd och flytta till
andra lokaler (var- vet ej). Arkiven I Cambridge HQ
behöver verkligen sorteras vilket är en annan
utmaning. Men eftersom man ändå ska förbereda
vårt 100-års jubileum 2021 där det verkligen gäller
att leta fram intressant historia i gamla handlingar
så är faktiskt timingen den bästa säger Mariet trots
allt arbete flytten medför.
Vid Stockholms Water Week i slutet av augusti
kommer Mariet att vara en av huvudtalarna. Hon
kommer fokusera på sambandet mellan FNs
hållbarhetsmål nr 5 och 6 om Jämställdhet
respektive Rent vatten och Sanitet.

