Europæisk anerkendelse af soroptimist vandprojekt i Ukraine
Soroptimist International Europe valgte i december 2020 et brøndprojekt i
Ukraine til månedens projekt
Soroptimisterne i Silkeborg har i mange år sammen med andre soroptimistklubber i Jylland
støttet forbedringer af kvinders og pigers vilkår i Ukraine. Senest med et projekt, hvor
forurenede brønde i flere landsbyer er blevet renset, så beboerne nu har adgang til rent vand.
De ukrainske soroptimister modtog en anmodning fra flere afsidesliggende landsbyer
om at få hjælp til at rense ca. 80 brønde. I disse områder er kvinderne i overtal, og ca.
hver 3. kvinde i Ukraine bor i landdistrikter. De fleste af dem lever under
fattigdomsgrænsen, de er ældre og har svært ved at klare sig. For dem er brøndene
meget vigtige, fordi de er deres eneste mulighed for at få vand.
For at løse denne opgave udvalgte soroptimisterne i første omgang enkelte brønde
blandt de mange ønsker, og sammen med den konkrete landsbys myndighed fandt de
frem til en specialist, der kunne analysere vandet i brøndene og rense dem. Det lykkedes
desuden, at få de lokale myndigheder til at deltage i projektet.
Det var vigtigt for de ukrainske soroptimister at få spredt informationen om projektet på
TV, i radio og aviser samt på sociale medier med det formål at gøre flere mennesker
opmærksomme på landsbyboernes udfordringer.
Et eksempel på en landsbybeboer er Baba Nina på
84 år, som bor i en landsby nær en krigszone i den
østlige del af Ukraine med sin familie. Hun må
trods sin alder fortsat arbejde hårdt for at være med
til at brødføde familien. Derudover dyrker hun sin
have for at supplere familiens husholdning.
Der lå en brønd tæt på Ninas hus, men den havde
ikke været renser i mange år, hvorfor vandet
forsvandt for omkring 1 år siden. Derfor brugte
Nina sin søns gamle barnevogn til at bære tomme
plastikflasker, så hun kunne hente vand hos sine
naboer, hvilket indebar en regelmæssig gåtur på 5
km. Da brønden blev renset, kom vandet tilbage og
afsluttede hele denne dramatiske situation for
hende og familien. Baba Nina var meget
taknemmelig og udtalte, at det næsten var umuligt
for hende at tro, at den positive forandring kunne
ske. Det var et virkeligt mirakel. Soroptimisterne
hjælp ændrede hendes og familiens liv til det bedre.

Projektet med at rense gamle brønde i landdistrikterne fortsætter. Der har været krig i
Ukraine i 6 år, og det har dag for dag forværret økonomien, hvor 8 ud af 10 pensionister
lever under fattigdomsgrænsen.
Der er over 70.000 soroptimister i 3.000 klubber i 121 lande i verden. Som NGO’er
arbejder soroptimister for at forbedre liv og status for kvinder og piger. Via
arrangementer i klubberne bliver der indsamlet midler, som ubeskåret går til
projektarbejde og gennem samarbejde mellem klubberne tværs over landegrænser
bliver udviklingsprojekterne lokalt forankret, som f.eks. brøndprojektet i Ukraine. Du
kan læse mere om de spændende tiltag på soroptimist-dedanmark.dk/silkeborg/
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