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Extra Nyhetsbrev nr 2 Ukraina

Presidenten har ordet
Unionsstyrelsen har haft styrelsemöte i helgen och vi beslutade att
skicka ut ytterligare ett informationsbrev till alla Soroptimister. 
 
Ukraina - läget ur ett Soroptimistiskt perspektiv samt information
om unionsprojektet. 
 
Jag lämnar över ordet till: 
Eva Skårner - Advocacy koordinator,  
Ingrid Ljungren - Projektsamordnare samt  
Mihaela Aquelius – Guvernör. 
 
Ha det bra i klubbarna och Lycka till med era insatser! 
 
/Christina Zeidlitz 
Unionspresident

Soroptimister tillsammans mot våld
och krig
Vårt gemensamma Unionsprojekt har nu funnit sin form och saker
faller på plats efterhand. 
 
Klubbarnas egna projekt för att stödja kvinnor och barn från
krigszonen har kommit olika långt, men har startat upp på många
håll. Genom att tydligt visa vad vi gör kan andra se att vi är en kraft
att räkna med. Hjälps åt att dela idéer och sök samarbete-
Soroptimister tillsammans är starka. Lotta Granberg;
lottagranberg1@gmail, håller ihop klubbarnas arbete via
programledarna. 
 
Visitkort med swishnr, orange reflexvästar och ordensband med
Soroptimistlogga är på gång i Webshoppen. Texten hålls
projektneutral för att vi ska kunna använda västen/ ordensbanden
över tid. 
 
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad. Där finner ni redovisningen
på vilka projekt och insatser som fått pengar ur vår gemensamma
fond-Soroptimister tillsammans. Där finns tips på nyttiga och
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läsvärda länkar, ansökan till projektpengar för klubbarna mm. Där
finner ni också kontaktuppgifter till oss i projektgruppen. 
 
Aktuell uppdatering, 23/3, för vår fond är 132 430:- och 52 405:- har
betalats ut. 
 
Tack Uppsala-Carolina för hjälp till en familj med särskilda behov! 
 
Hör gärna av dig med tankar och idéer.

Ingrid Ljunggren 
0767-630110, ingrid.ljunggren56@gmail.com

Vi kan, tillsammans!!! Redogörelse
för utbetalning av de första 50 000: -
från insamlingen
Söndag eftermiddag 27 februari var 30.000: - insamlade. En
summa som i skrivande stund överstiger 130.000: - 
 
Eva redogör hur pengar från insamlingen kommit fram till Uzhhorod
i Ukraina. Läs mer här  
Mihaela skriver om hur 30.000: - hittade fram till Soroptimisternas
projekt ner i Rumänien. Läs mer här  
 
Nu ser vi framemot de svenska klubbarnas lokala initiativ här i
Sverige, för att förbättra och trygga situationen för ukrainska
kvinnor och barn som söker skydd i vårt land. 
 
Lycka till med ert arbete! 
 
Eva Skårner                                             Mihaela Aquelius 
Advocacy Coordinator                             Guvernör 
 

Uppdatering om soroptimisternas
arbete – Ukraina 2022 – ur ett
europeiskt perspektiv men inte enbart
I skrivandets stund har 26 dagar gått sedan aggressionen i
Ukraina. 3 489 644 (UNHCR 20 mars 2022) människor har flytt sitt
land och sökt skydd in grannländerna eller vidare i andra
europeiska länder. Soroptimist International of Europe har klubbar i
43 länder, varav 39 europeiska länder.  
 
På federationens hemsida finns redan på startsidan information om
hur man kan bidra till alla initiativ som har startats av klubbar i
grannländerna till Ukraina. Det finns en stor generositet både inom
vår organisation och hos de som stöttar oss, soroptimister. 
 
Jag vill passa på och citera vår federationspresident som i ett email

https://www.soroptimistsweden.se/upload/files/Nyhetsbrev/2021-2022/extra%202%20mars/Nyhetsbrev%20mars%202022%20-%20Redovisning%20Uzhhorod.pdf
https://www.soroptimistsweden.se/upload/files/Nyhetsbrev/2021-2022/extra%202%20mars/Nyhetsbrev%20mars%202022%20-%20Redovisning%20RO.pdf
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skriver: 
”Det har aldrig funnits en större våg av solidaritet i vår organisation
och vi borde kunna vara stolta över våra prestationer när vi ser
tillbaka på detta under några år”. 
 
Jag hoppas att du blir inspirerad och vill bidra. Behov finns även
här hemma i Sverige. 
 
Läs mer…. 
 
Mihaela Aquelius  
Guvernör SI Sweden 2020 – 2022 
Medlem i projektgruppen

Hur kan du och jag hjälpa till?
Själv har jag fått två unga kvinnor och deras katt från Kiev som
inneboende. För den äldsta, har vi med WIFI och lite extra hjälp
från min bank ordnat så att hon kan få fortsätta arbeta härifrån. Hon
arbetar som marknadsanalytiker på en internationell bank. Hennes
yngre syster hade precis genomgått en stamcellsoperation för sin
MS och Lunds sjukhus MS-team tar in henne som patient och har
påbörjat hennes behandlingar, allt tack vare en av min klubbs
medlemmar som är professor på sjukhuset. Det enda jag står för är
husrum och mat, och det är så fantastiskt att se hur de här två (och
katten), har levt upp, och nu är redo att fortsätta med sina liv
oavsett vad som händer.  
 
Nu har vi den senaste veckan även kommit varandra så nära, så vi
prata om mycket personliga saker, bland annat vad som de saknar.
Traditioner framför allt, och saker man hittade på tillsammans med
sina familjer och vänner 
Påsken, som snart är här, är en sådan högtid och tradition. Här kan
vi Soroptimister hjälpa till. Ta kontakt med era lokala flyktingboende
eller andra organisationer som hjälper flyktingar på er ort. Ni kan
sponsra med kokta ägg och färg, för Ukrainarna har som tradition
att måla ägg och sen ge varandra. I samband med detta kan ni
arrangera en picknick, om vädret medger.  
 
Vill ni ordna en större påskfest, kan ni ansöka om bidrag ur vår
egen unionsfond för detta. Förutom att fonden, se redogörelse för
tidigare utbetalningar, hjälper ukrainare på plats, ska den även
hjälpa flyktingar. Integration och att skapa nya sociala nätverk är ett
steg att hjälpa till för att öka välmående. Det är kvinnor, barn och
gamla som kommer och därför är det extra viktigt med den mentala
stöttningen. Nästa alla har en man, pappa, eller son kvar hemma
som strider och den oron finns hela tiden hos dem och här kan vi
finnas som stöd, inte bara finansiellt.  
Det finns stora risker för att de utsätts för trafficking och övergrepp,
och genom att vi är närvarande och ordnar aktiviteter med dem så
kan vi avskräcka, de som vill komma åt dem och göra dem illa, med
vår närvaro. 
Ni kan ordna språkcafé, biokvällar, stadsguidningar om ni inte vill
göra andra mer tidskrävande insatser. Listor på aktivitets och
projektidéer har tidigare sänts ut till er alla. Tänk bara på att den

https://www.soroptimistsweden.se/upload/files/Nyhetsbrev/2021-2022/extra%202%20mars/Nyhetsbrev%20mars%202022%20-%2022%20mars.pdf
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här konflikten verkar vara långvarig, så bränn inte ut er, utan tänk
långsiktigt med era insatser. 
 
Om er klubb har svårt att finansiera dessa aktiviteter och projekt, så
går det att söka medel från fonden. Denna fond kan alla bidra till,
även de klubbar som är upptagna med att göra andra projekt. På
det sättet hjälper vi varandra att hjälpa flyktingar och Ukrainas
människor. Ni kan även samarbeta och göra projekt över
klubbgränserna. Det är därför viktigt att ni inventerar era personella
resurser ute i klubbarna. 
 
Lycka till i ert arbete. Ni får gärna höra av er med frågor och för att
få tips och stöd i ert arbete. 
Jag sänder med inventeringslistor, och dokument om hur man
söker och redogör för fondmedel från vårt Unionsprojekt
”Soroptimister TILLSAMMANS mot våld och krig”

Kriterier för att kunna ansöka ur unionsfonden 
Ansökningsblankett av fondmedel från Unionsprojektet 
Redovisningsblankett Unionsprojekt

Inventering av inackorderingar 
Kunskap erfarenheter och insatser

Mvh 
Eva Skårner 
Advocacy koordinator för unionen och medlem  
i min egen klubbs och unionens projektgrupper för Ukraina 
0709-165489 
evaskarner@hotmail.com

Om du inte vill ha fler utskick från oss - klicka här för att avregistrera dig.
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