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Projektbeskrivning  

 

Projektnamn: SOROPTIMISTER TILLSAMMANS – mot våld och krig 

Projektperiod: 1 januari – 30 juni 2023 

Projektägare: Styrelsen för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar 

Projektledare: Mihaela Aquelius (Hässleholm) 

Projektteam: Carin Westin (Borås), Eva Skårner (Malmö-Limhamn), Margareta Möller 

(Örebro), Pia Sandström (Luleå), Louise Hellgren Rahmqvist (Motala), Marie Nikonoff 

(Mjölby), adjungerat från Unionsstyrelsen Ingrid Ljunggren (Sotenäs). 

Bakgrund och problemformulering 
 

Soroptimister i Sverige ville ta ett samlat grepp för att kunna ge ukrainska flyktingar, 

främst kvinnor och barn, ett adekvat och behovsanpassat stöd.  

I samarbete med den europeiska federationen, andra soroptimistklubbar och unioner i 

Europa, vill vi bidra till att skapa trygghet för kvinnor och barn i Sverige och i andra 

länder där de söker skydd. Vi vill mildra lidandet, lyfta kvinnors och barns rättigheter och 

förhindra att de utsätts för våld och övergrepp och planerar och bidra till ett effektivt 

mottagande och inkludering i det svenska samhället 

Syfte 

Projektets övergripande syfte är att främst ge ukrainska kvinnor och barn 

behovsanpassat stöd både ekonomiskt och resursmässigt, mildra deras lidande samt 

tillvarata deras rättigheter. Detta gäller oavsett var de befinner sig, i Ukraina som interna 

flyktingar, i angränsande länder, på väg i eller under vistelsen i Europa eller i vårt land.  

Vidare har de svenska soroptimisterna anslutit sig till den federationstäckande 

kampanjen ”Be aware of human trafficking”, som bedriver påverkansarbete samt sprider 

information om kvinnors och barns rättigheter och utsatthet i krigets spår. Detta i syfte 

att förhindra exploatering i mottagarländerna, inklusive i Sverige.  

Ett underliggande syfte är att öka solidariteten och samarbetet mellan soroptimister i 

Sverige och i den europeiska federationen mot ett gemensamt mål, stöd till flyktingar 

från Ukraina och stärka vår image som tillförlitlig volontärorganisation.  

Tidplan 

Tidplanen avser 1 januari – 30 juni 2023. 
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Omvärldsbevakning av rådande världsläge sker löpande och projektet kan behöva 

justeras under projekttiden. Om situationen kvarstår vid periodens slut kommer ett nytt 

beslut fattas. 

 

Genomförande 

Projektgruppen:  

• Har genomgripande ansvar för projektets ledning, genomförande, samordning 

samt kommunikation internt och externt.  

• Inspirerar och stöttat klubbarna med relevant, genomgripande information  

• Beslutar om finansiellt stöd ur Sverigeunionens fond, till klubbar som initierat 

projekt till förmån för ukrainska flyktingar i egen kommun eller närområdet. 

• Beslutar om donationer till projekt, ”War zone initiative”, som initierats av klubbar 

i Ukraina eller gränsområdet publicerade på SIE Project Matching plattformen, 

samt bidrag till SIE Disaster Rescue Fund, om konkret förfråga ställs.  

• Samlar in information, inklusive ekonomisk redovisning, från klubbarna om 

genomförda insatser 

Klubbnivå: 

• Klubbar arbetar utifrån de lokala förutsättningarna.  

• Klubbar anordnar aktiviteter för att samla in pengar till den gemensamma 

fonden. 

• Klubbar initierar projekt och driver initiativ riktade till flyktingar från Ukraina 

• Klubbar har möjlighet att ansöka medel från unionsgemensamma fonden för det 

egna projektet om uppsatta kriterier uppfylls. 

 

Unionen: 

• En till unionsprojektet dedikerad plats på hemsidan har öppnats. 

• Diverse profilmaterial (kort, foldrar) tas fram av unionsgemensamma medel för 

att stötta klubbarna i sitt arbete och synliggöra organisationen.  

 

Rapportering och uppföljning 

Rapporter behöver kontinuerligt ges till och från projektledningen samt till och från 

klubbarna.  

Rapportering sker från projektledningen dels på hemsidan där allmän information om 

projektet ligger, dels genom inlägg i Nyhetsbrevet. Kontinuerlig rapportering sker även 

via projektgruppens nyhetsbrev som går ut till alla medlemmar. 

Projektledaren samlar all information och rapporterar till projektägaren på 

styrelsemötet och för klubbarna på Unionsmöte.  


