Nyhetsbrev UPL januari 2002

Nytt ÅR! Nya möjligheter att tillsammans bidra till verklig skillnad för kvinnor och flickor!

En varm filt och vägen framåt
I detta första nyhetsbrev vill vi ta tillfället i akt att omsluta klubbens verksamhet och projekt i
en varm filt som består i att vara del av en stor familj (Soroptimist International, SI) som vill
andra väl och som fungerar bäst när familjens alla medlemmar deltar. För oss som är
soroptimister i Sverige innebär det att vi är del av en global familj där vår federation är
Soroptimist International of Europé (SIE). Soroptimister finns i 122 länder och vi är 75 000
medlemmar som arbetar för att förändra livet för kvinnor och flickor. Tanken svindlar.
Europafederationens SIE-president Anna Wszelaczyńska, beslutade att under hennes två år
(biennium 2019-2022) på posten som president ska Europafederartionen fortsätta att stå upp
för kvinnor/We Stand up for Women. Målen för vårt gemensamma arbete är kopplade till
FN:s Agenda 2030- mål och då med specifikt fokus på Mål 4 (Utbildning) och Mål 5
(Jämställdhet). Det vi ska verka för är att ha en hållbarutveckling och då verka för kvinnors
och flickors egenmakt.

Utbildning och eliminering av könsbaserat våld
Unioner och singelklubbar kan bidra till dessa mål genom att främja utbildning och
mentorskap samt att vidta åtgärder för att eliminera allt könsbaserade våld. SIE-president
Anna Wszelaczyńska har formulerat tre fokusområden som ska uppfattas som vägledande i
vår verksamhet på unions- och klubbnivå.
1. Soroptimister kan verka för/arbeta med utbildning för att utrota analfabetism och för
att ge kvinnor och flickor ökat självförtroende
2. Soroptimister kan verka för/arbeta med utbildning som ett medel och ett verktyg för
att eliminera våld mot kvinnor
3. Soroptimister kan verka för/arbeta med utbildning som ett verktyg för att uppnå
kvinnors ekonomiska självständighet och oberoende

Tillsammans lämnar vi ingen ensam-leave no one behind!
Vi ska sträva efter att vara en aktiv och attraktiv organisation som har som sitt mål att främja
kvinnors möjligheter och deltagande i samhället. Att vara soroptimist ska bidra till personlig
utveckling, vara kul och bidra till ett större nätverk, partnerskap och global förståelse.
Detta kan göras på olika sätt: det kan uppnås genom att ha aktiva, engagerade och
entusiastiska medlemmar som driver projekt, genom att identifiera “experter” inom våra
fokusområden, genom utbildningssessioner för våra medlemmar, genom att utbyta kunskap
och färdigheter och genom att välkomna nya medlemmar, som idag arbetar inom
utbildningssektor eller har sakkunskap kring problematiken kring våld.

Exempel från Sverige
Det finns ett antal klubbar som undersöker möjligheten att inleda ett arbete med Unizon för att
Soroptimisterna ska verka mot våld mot kvinnor genom utbildningssatsning för att skapa
medvetenhet om pornografins effekter på samhällsnivå. Detta samarbete ligger helt i linje
med europafederationens önskan.
Ytterligare ett exempel på en klubb som arbetat långsiktigt och på flera olika sätt arbetat för
att bidra till verklig skillnad för kvinnor och flickor, är Norrköpings soroptimistklubb. Genom

sina projekt har arbetet med nyanlända kvinnor givit resultat som imponerar. Läs gärna
blogginlägg Vad har SIE med Norrköpings soroptimistklubb att göra?
Även att vi har vår ledarskapssatsning genom SNLA har fått stort gehör och nu vill man göra
liknande upplägg runtom i Europa. Utbildning för framtida kvinnliga ledare behövs.
Läs mer om SNLA och se filmen från Öland

Bästa projekt i Sverigeunionen av soroptimistklubbar 2019
Det är dags att nominera ert arbete till Bästa Projekt 2019. Information har kommit ut till
klubbarna via klubbens programledare.
Ni har fram till 31 januari att nominera ett eller flera projekt, eget eller annan klubbs projekt.
Unionens programledare väljer ut ett antal projekt som klubbarna får rösta om under perioden
21 februari till 31 mars. Prisutdelning sker under unionsdagarna i Lund 24-26 april 2020.
Nominering Bästa Projekt 2019

Soroptimist best practice awards Europa 2020
Det är än en gång dags för Soroptimist Best Practice Awards - en möjlighet att fira ert
fantastiska arbete och hängivenhet för att förbättra kvinnors och flickors liv! Detta är tillfället
för klubbar och unioner inom Europafederationen att dela sina allra bästa projekt med andra
soroptimister och andra människor över hela världen. Se bifogad länk hur man nominerar sitt
projekt. Sista nomineringsdag 28 februari 2020. SIE projekt 2020

Internationella kvinnodagen 8 mars 2020-dags att börja planera!
Har er klubb för avsikt att fira den internationella kvinnodagen och skapa medvetenhet kring
de utmaningar och möjligheter som finns för kvinnor och flickor i Sverige eller i övriga
världen? Unionens programledare kommer att samla in era tankar om vad ni vill eller ska göra
den 8 mars, vi ber er att svara på en mycket kort enkät, klicka här Till enkät

Stöd och som inspiration
Unionens programledare kommer under våren att skicka ut frågor, stöd och inspiration för att
bidra till klubbarnas arbete. Närmast kommer vi att föra en dialog med er om internationella
kvinnodagen och internationella vattendagen. Vi hoppas att ni ska uppskatta vårt bidrag till
det viktiga arbete ni gör.
Trevlig fortsättning på det nya året önskar Sara Nilsson och Sandra Gonzalez Sköld!

