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Presidenten har ordet
Detta brev handlar enbart om kriget i Ukraina och om de
hjälpinsatser vi Soroptimister redan utför eller kan utföra.
Flyktingar har anlänt, de flesta till den södra regionen och arbetet
med mottagandet pågår för fullt.
Sverige är ett avlångt land och till den norra regionen, jag refererar
till Umeå, så är det enstaka familjer som har anlänt. De kommer till
släkt eller vänner!
Vår insamling till Ukraina har övergått till ett Unionsprojekt!
Insamling pågår via swish 123 530 02 64 eller till konto 85 65 10-0
Lycka till i klubbarna!
Christina Zeidlitz
Unionspresident

Uppdatering om soroptimisternas
arbete – Ukraina 2022 – ur ett
europeiskt perspektiv
I skrivandets stund har 18 dagar gått sedan aggressionen i
Ukraina. Jag önskar med dessa rader ge er en uppdatering om vad
som händer i Soroptimist världen, närmare bestämt inom
Europafederationen när det gäller initiativ för att stötta våra systrar i
krigszonen, de som hjälper i grannländerna samt om alla andra
systrar som bidrar på olika sätt till denna process.
Läs mer…

Hjälpmedel för era Ukraina insatser
Förutom idébanken som jag sänt ut till alla klubbpresidenter
och programledare vill jag dela följande hjälpmedel för era
insatser.
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Här kommer en bra informationssida för asylsökande och flyktingar,
på 8 olika språk.
Läs gärna igenom den på svenska, så att du själv kan svara och
hjälpa andra. Ha gärna länken skriven på lappar som ni kan dela
med er av.
https://www.informationsverige.se/en/
Här är en sida på Facebook som ger stöd via insamlingar, svara på
frågor m.m till de som aktivt bidrar med någon form av hjälp
https://www.facebook.com/groups/524863985645587/?ref=share
Gällande ni som erbjuder boende, registrera er på dessa sidorna
Internationell sida: https://help380.org/
och den svenska på Facebook som fått stor genomslagskraft
https://www.facebook.com/groups/682101599891991/?ref=share
Jag sänder även med en bildbank, som ni kan använda fritt i ert
arbete. Där finns 6 bra kort med lätta basala utryck på ukrainska
översatta till svenska och engelska med bilder. Bra att ha med sig i
väskan
Bifogar även bilder från våra sociala medier inlägg och insamlingar
vi gjort och gör. Använd gärna dessa för era egna inlägg, och
byggnader, upplysta i blått och gult.
https://1drv.ms/f/s!AkuH2G15cFdRvRNjtUp1KMCeyk-Det är allas ansvar att göra något.
En dag är det vi som behöver hjälp.
Stor kram på er därute
Eva Skårner
Advocacy Coordinator for Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
Stolt medlem i SI Malmö-Limhamn och i nätverket ”Skåne för
Ukraina ”
0709-165489; evaskarner@hotmail.com

Insatser södra regionen, MalmöLimhamn
Hur underbara är inte våra medmänniskor i civilsamhället …..
Sen 24 februari så har Soroptimister, tillsammans med andra
organisationer och privatpersoner startat ett omfattande nätverk
”Skåne för Ukraina”.
Soroptimister, Vaktfirman GDR, Reach out Skåne, Gnistan,
Ukrainahjälpen -Barn i nöd, Telenor, MKB tillsammans med 1.000
tals andra kraftsamlar för att få fart på boenden, mottagande vid
färjor, insamlingar av mat, kläder och hygienartiklar, mat och annat
för husdjur m.m.
På tisdag packar vi necessärer för 200 personer, vi ska sen dela ut
dem tillsammans med barnmat, blöjor, telefonkort och en massa
annat till alla nyanlända som saknar något av detta.
Vi arbetar efter behovsprincipen och går därför ut med
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förfrågningar, först efter att vi får in önskemålen.
Den lokal vi har nu, får vi bara använda för lager och sortering. Vi
hoppas dock att vi kan få tag på en ny lokal inför nästa helg, så att
vår SAMBANDSCENTRAL kan bli verklig.
Av alla volontärer, har vi ordnat grupper om följande insatser:
Sjukvård och samtalsterapi- Teamet består av ett 20 tal läkare,
barnmorskor, sjuksköterskor, KBT-terapeuter, anställda inom
psykvården m.m. De ska kunna rådgöra och hjälpa de med
vårdbehov, att komma rätt.
I gruppen ovan ingår även präster från Ortodoxa församlingen
vid behov av enskilda samtal.
Chaufför och ledsagare- som ska hjälpa flyktingar att kunna ta
sig till olika platser
Aktivitetsgruppen som ska se till att andra föreningar bjuder in
och visar vad man kan göra hos dem. Anordna sopp-, pizza-,
film och spelkvällar, och utflykter inför sommaren. De ska även
förmedla de ev. jobb som kommer in
Boendegruppen som ska nätverka med alla större
boendesajterna, de ska även kunna hjälpa till om det uppstår
något problem med det boende de har för tillfället och ha koll så
att ingen far illa, eller blir utnyttjade. Bara i fredags förmedlade
vi 100 erbjudna boenden, vidare till de 2 största
boendesajterna.
Admin-grupp som har hand om den organisatoriska och
ekonomiska biten, gällande bl.a. donerade medel. De sak även
sköta kontakten med alla övriga organisationer och nätverka för
ökat samarbete och att samordna de insatser som görs.
Kontakt finns även med kommunens krisberedskap.
Lärarpoolen- ska stötta barn och vuxna med läxhjälp och
svensklektioner
Juridisk rådgivning- vilka rättigheter har en flykting. Folder är
under produktion
Insamlings teamet ska samla in, ta hand om det som kommer
in och distribuera till behövande, ska hålla koll på klädbehov
Tolkhjälp- vi har frivilliga från hela landet, som kan hjälpa till på
olika språk, ukrainska, polska, rumänska, ryska, engelska och
tyska. Ska kunna stötta både fysiskt och digitalt
Kompis-poolen. De som ska vara på plats och ta emot
flyktingarna, fråga vilket behov personen har, bjuda på kaffe, ge
dem tillgång till WIFI, förmedla ut till arbetsgrupperna och bara
vara där som en vän.

Volontärerna kan teckna sig för flera grupper. Lokalen ska vara
öppen 3-4 em i veckan och tanke är att 2-4 personer ska hålla
öppet per gång. Det gör att man som kompis-volontär får ställa upp
1 gång varannan månad(Oftare om man vill) Övrig tid finns
jourtelefonen bemannad.
Ni får gärna kopiera vår modell. Det är ett initiativ ägt av Soroptimist
Malmö-Limhamn och grundarna av ”Skåne för Ukraina”
Vi ses därute
Eva Skårner
SI Malmö-Limhamn och en av initiativtagarna och samordnarna för
projektet ”Skåne för Ukraina”
evaskarner@hotmail.com; +46709165489
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Programledarna informerar
Den senaste tiden så har även programledarnas fokus varit riktat
mot att göra insatser för Ukraina. Dokument, information och
erfarenheter har delats. Programledarmötet 14 mars syftar till att
dels stötta ukrainska kvinnor och barn vid gränsområdena genom
våra klubbar på plats, samt förbereda ett mottagande i Sverige.
Klubbarna har fått verktyg som underlättar planeringen är nu i full
gång med att skapa projektplaner och aktiviteter för att ge ett
effektivt stöd.
Om du vill följa soroptimisters insatser för Ukrainas kvinnor och
barn kan du följa alternativt ansöka om att få gå med i någon
facebookgrupp t ex:
Soroptimist Sweden,
Soroptimist International of Poland,
Soroptimist Stefan Voda,
Soroptimist International Romania

eller besöka andra unioners hemsidor för mer inspiration, sök t ex:
Soroptimist for Ukraine.

Resurs- och boendelista
Som deltagande i pågående referensgrupp, ansvarig för
boendelista, skriver jag de här råd.
Referensgruppen är bildad angående flyktingar i Sverige,
mestadels ukrainska kvinnor och barn samt deras husdjur.
Eva Skårners förarbete är super perfekt, men jag vill extra säga, att
vi behöver understryka situationens allvarlighet genom t.ex.:- väntat
200 000 flyktingar inom de kommande veckor. Linköping, har
aktuellt ungefär 120 000 invånare…….; kan vi säga mera?
Se på:
https://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2022/2022-0311-Mycket-anstrangd-boendesituation.html
Lotta Granberg informerar om resurs- och boendelistor som
insamlas data till alla klubbars resurser, material, kunskap och
boende på programledarmöte måndag den 14.3.
Projektplanering för de listorna slutar söndag 20.3, Därför behöver
alla klubbar skicka tillbaka listorna så snart som möjligt, i det bästa
fallet ”igår eller i förrgår”. Mejlets adressater för inlämning av ifyllda
listor informerar Lotta om under programledarmöte också.
För gruppen Ruth Freter
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Om du inte vill ha fler utskick från oss - klicka här för att avregistrera dig.
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