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Extra Nyhetsbrev februari 2022

Vår president har ordet
Kriget i Ukraina upptar nu alla våra tankar och vi kommer
kontinuerligt att informera era presidenter!     

De 20.000:- vi samlade in via swish i helgen har nått fram till
systrarna SI Uzhhorod och de ska gå till att köpa in generatorer och
annat nödvändigt i deras arbete för flyktingarna.

Soroptimister stöttar Ukraina
Hej på er.  
Ingen har väl missat den tragiska nyheten om kriget i Ukraina. 
Här kommer min rapport om vad som gjorts sen 24/2 och vart som
ska göras under kommande veckor: 
 
En intensiv helg börjar närma sig sitt slut. Den har fått mig att inse
vad sann Soroptimism och systerskap handlar om: 
Vi är nu över 40 medlemmar från olika unioner och single clubs från
hela Europa, samt SIE's styrelse som har organiserat oss på två
dagar, genom att bilda en arbetsgrupp via WhatsApp. Där planerar
vi nu kommande tids aktiviteter och insatser. 
Vi har kontinuerlig kontakt med Ukraina från insidan, via SI
Uzhhorod, ( belägen i västra Ukraina) De har sedan i torsdags satt i
gång med akutinsatser, för att ta emot flyktingar (övervägande barn
och kvinnor) från östra Ukraina. Efter hand som flyktingarna kan
resa vidare, tar grannländernas klubbar över med liknande insatser,
i samarbete med deras migrationsverk och andra NGO
organisationer.  
 
Jag har även kontakt med medlemmar som gömmer sig nere i
skyddsrum i Kiev och Lviv. De upplever med skräck och fasa hur
bomber och artillerield slår ner över staden ovanför dem, något vi
själva inte kan ta in och förstå.   
Jag försöker skriva uppmuntrande om våra insatser och att vi inte
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har glömt dem. De svarar när internet fungerar. Mina ögon tåras
när jag läser deras ord. Vilken patriotism som finns i deras hjärtan,
men samtidigt förtvivlan över att riskera förlora sin självständighet,
och rädslan för att deras familjer ska dödas. 

Nu är det upp till oss alla att göra en insats, visa vad vi
Soroptimister står för och varför vår organisation är så bra. 
LÄS MER HÄR OM PLANERADE AKTIVITETER

Soroptimists TOGETHER against violence and war  
Soroptimists TOGETHER are strong and make difference 
Soroptimists stands up for women and girls.  
 
Stay safe, strong and healthy  
 
Eva Skårner  
Advocacy Coordinator  
för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Programledarna informerar
Högst på agendan just nu står ju situationen i Ukraina. Klubbarnas
programledare kommer att få fortlöpande information om vår insats
för att stötta kvinnor och barn i Ukraina. Och självklart vill vi ha med
klubbarna från start. Därför har en del information redan gått ut och
ni har möjlighet att ge input. Vi samverkar med europeiska klubbar
och våra klubbar i Ukraina. Insamlingen fortsätter och en inbjudan
till ett extra programledarmöte den 2 mars har gått ut till presidenter
och programledare! Om behov finns så kan vi ha möten
kontinuerligt och stämma av våra insatser och dela erfarenheter.
Det är viktigt att vi nu visar att vi är en global organisation som kan
agera snabbt och Göta skillnad för kvinnor och barn i Ukraina.  
Hälsningar Lotta 

Soroptimister kraftsamlar för att
stödja Ukrainas folk
Det första utkastet till inlägget till Nyhetsbrevet hade inte alls det
innehållet som kommer nedan. Torsdag den 24 februari 2022
vaknade vi till en skakande nyhet, nämligen att Ryssland startat en
militär offensiv mot Ukraina. Med bestörtning insåg vi att ett krig
startats i Europa och i vår närhet. 
Sveriges soroptimister har varit bland de första som reagerat och
förslag på konkret initiativ lades fram för unionsstyrelsen.  
Samma dag tillskrev guvernörerna federationspresidenten med
uppmaningen att vidta konkreta åtgärder. 
Fredag 25 februari 2022 kom ett första Statement från SIE. Detta
ställningstagande hittar man på SIE:s hemsida under News&Media.
Här nedan länken 
https://www.soroptimisteurope.org/sie-statement-womens-situation-
ukraine/ 
Vi samarbetar inom vår union, inom vår federation och med andra
organisationer för att snabbt komma i gång med hjälpinsatser.

https://www.soroptimistsweden.se/upload/files/Nyhetsbrev/2021-2022/Nr%205/ES%20Nyhetsbrev%20%20AC%20mars%202022.pdf
https://www.soroptimisteurope.org/sie-statement-womens-situation-ukraine/
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Insamling sker initierat av Sverigeunionen. Vänligen följ våra inlägg
på sociala medierna. 
Läs mer…

https://www.soroptimistsweden.se/upload/files/Nyhetsbrev/2021-2022/Nr%205/Guvern%C3%B6rerna%20febr.pdf

