VI FINNS FÖR VARANDRA
-vårt nätverk av över 70.000 kvinnor runt om i världen
I över 100 har vi funnits och många gånger så missar vi detta och ser bara lokalt till den egna
klubben.
Att vara Internationella och över 70.000 medlemmar är vår styrka. Det ger oss 21 röster och
representanter I Olika FN organ. Vi har på nationella och internationella nivåer representanter i flera
andra kvinnoorganisationer som arbetar för jämställdhet och kvinnors rättigheter.
Vi är nu ett par systrar runt om i världen som vill skapa Soroptimist Ambassadors. Soroptimisterna är
ett fantastiskt nätverk och kan ha så mycket nytta och glädje av varandra. För att visa detta är både
en brosch och scarf framtagna. Överskottet går till att sprida Soroptimism och första året stötta
Binnenium appeals ”the Road to Equality ”
Teamet bakom vänskapsemblemet är Chris Knight, Hilary Laidler, Mukadder Özden och
undertecknad. De fem händerna i ring symboliserar våra fem federationer i vänskap runt om vårt 100
åriga emblem.
Broschen kostar 200:Scarfsen kostar 125:-/st för 1-4 st och 100:-/st för köp av 5 eller mer.
Porto tillkommer
För mer information kontakta mig, Eva Skårner med mail eller ring
evaskarner@hotmail.com 0709-165489
Vad gör vi mer för varandra?
Förr märktes Open Heart -Open Door (Systrar som öppnade upp sina hem för andra gästande
systrar. Detta kan vi utveckla och skriva listor på vad ni själva kan erbjuda, det behöver inte vara
gästrum, utan vi kan vara guider, hjälpa till med flygplatstransporter, fikasällskap, gå med på museer
etc.
Andra länder erbjuder scholarships. Det kan vi också göra för att öka samarbetet med våra
grannklubbar. Är ni 5-10 klubbar, gå ihop och samarbeta.
Besökande syster betalar sin resa hit till Sverige, sen hämtar någon klubb upp henne. Någon bjuder
på mat, någon är guide, någon ordnar övernattning, sen sänds systern vidare till nästa klubb. Den
gästande systern förväntas att delta på klubbmöten och berätta om sig själv och sin egen Unions
arbete och projekt.
Vi har flera från Sverige som varit iväg, men det är länge sedan vi själva erbjöd detta.

