Sverigeunionens guvernörer hälsar god fortsättning på det nya året. Låt oss blicka med tillförsikt in i
framtiden och hoppas att 2021 blir ett bättre år än det vi lämnat bakom oss. Även om vaccinationen mot
Corona är påbörjad bör vi avvakta innan vi träffas fysiskt igen.
Tyvärr har vi fått ett tråkigt men inte helt oväntat besked om att den efterlängtade kongressen och
guvernörsmöte i Krakow inte blir av i juli. Det blir istället ett digitalt guvernörsmöte, som förra året.
Den stora jubileumsfesten i anslutning till kongressen, då vi skulle fira Soroptimismens 100 år blir inte av.
Inte nu i alla fall. Firandet kommer dock att pågå digitalt.
Vi har lärt oss mycket under året som gått, om hur man både kan upprätthålla demokratin och det sociala
umgänget på digitala plattformar. Under tiden vi avvaktar på att livet skall återgå till det normala, har vi den
fantastiska möjligheten, INTERNET att tillgå till: hålla oss uppdaterade om allt som sker i soroptimistvärlden, hämta inspiration för vårt eget arbete och hämta energi från detta fantastiska nätverk vi alla är en
del av.
Med denna månads nyhetsbrev bjuder vi på information om vårt pågående arbete. Fokus ligger från och
med 15 januari fram till sommaren på arbetet kring de nya stadgarna för SIE och unionen.
Vi deltar också på internationella, digitala träffar och berättar om våra intryck.
Vi önskar uppmana er alla att prenumerera på SIEs Nyhetsbrev, en källa om information och inspiration från
unioner och klubbar i vår federation. Prenumererar du så får du nyheterna direkt i din e-postinkorg.
Trevlig läsning…
Möten med andra funktionärer och guvernörer – för bara tillsammans kan vi nå förändring och driva
organisationen framåt. Under månaden som gått har vi träffat unionsstyrelsen och stadgekommittén för att
diskutera vårt samarbete i samband med processen kring de nya, förenklade stadgarna. Vi har olika roller
och arbetar på olika nivåer i organisationen, men vi är beroende av varandra i vårt arbete.
Efter ett inledande, ”lära känna” nordiskt guvernörsmöte i december fortsätter vi våra kontakter och möten
med våra nordiska kolleger. Ett nytt möte planeras för andra delen av januari.
– chartrades den 16 januari under
en digital ceremoni med stort deltagande (ca 1000 systrar) från alla federationer. SI president och SI
president elect, flera medlemmar i SIE styrelse fanns med. Det är den 169 klubb som chartras i Italien. En
klubb som består av 35 unga yrkesverksamma kvinnor, högutbildade, verksamma i olika branscher och
platser både inom och utanför de italienska gränserna. Allt började med en ung kvinna som blev bjuden till
den SIE Kongressen i Florence 2017. Hon ingick i den STEM-gruppen som fick delta som observatörer till
kongressen. Där såddes frön och efter ett fåtal år och genom deltagande på en ledarskapsakademi vid
Bocconi Universitet i Milano träffade hon andra unga kvinnor som tog tanken vidare och 4 av de startade
ett nätverk. Så småningom från 4 kvinnor, blev det 14 för att sedan bli 35 unga kvinnor som ville bilda en
soroptimistklubb.
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De känner starkt för våra värderingar och vill göra skillnad. Det visar de genom att redan vid chartern
presentera deras första klubbprojekt. Ett innovativt, inspirerande och imponerande projekt.
Hela chartern har blivit spelat in och kan ses på YouTube. Det är en inspirerande charter eftersom den
berättar hur man startade hela processen, vilka som ingår i klubben och vilka tankar de har för framtiden.
Vill du se hela ceremonin klicka på länken nedan.
https://www.youtube.com/watch?v=UK3CBUjnc_E
Medlemmarna i den nystartade klubben har nyligen skickat ett Tack meddelande till alla som deltog på
chartern. I mailet finns även en dikt dedikerat till oss soroptimister, dikt skriven av två våra nya systrarna.
“You brightened the lines of shape

full of power you suggest the space,
a leap
in the circle of fire
to find out who you are
in the energy of mild impulses
beyond trembling gates
you do not give up
hovering
over pavements of torments and colours
smile!
united we are
soaring in fire
give me your hand
we will set the sky on fire, intertwine the voices
of exploded stars
supernovas of light
united we are
as we sing”
The Link – federationens digitala nyhetsbrev finns att läsa på federationens hemsida och länk finns även på
Sverigeunionens hemsida. The Link inleds med en hälsning från vår federationspresident där hon uttrycker
sin stolthet och positiva överraskning över soroptimisternas engagemang och deltagande i kampanjen
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Orange the World. Vad vi tillsammans åstadkommit under 2020 års kampanj, en tillbakablick över 2020s
kampanj ser du sammanfattad i en YouTube film. Följ länken: https://youtu.be/i75Y-h-5-n4
I The Link hittar du inspiration för nya projekt eller om du söker samarbete kring ett projekt läs mer under
rubriken Project Matching.
Avslutningsvis kära systrar
Ta hand om er och håll er friska, ha tålamod några månader till och på återseende längre fram under 2021
Catherine Hessel-Westling – Guvernör 2019 - 2021
Mihaela Aquelius – Guvernör 2020 - 2022
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