Ukraine og Region 2: Årsrapport 2021

Region 2 samarbejder med følgende Soroptimistklubber i Ukraine:
Chernihiv
Dnipo
Kiev
Lviv
Uzhhorod
Året 2021:
Vores første møde blev afholdt den 2. september i Medborgerhuset i Silkeborg, men allerede i marts besluttede udvalget (ved
mailkorrespondance) at bevillige 1.200 Euro til Chernihiv til rensning af brønde samt til indkøb af sanitære midler.
Udvalget modtog i alt 2 ansøgninger (Chernihiv og Lviv) til mødet den 2. september, og den 16. september ankom 2 forsinkede
ansøgninger fra Kiev.
Chernihiv:
Chernihiv fik bevilliget 1.200 Euro i marts.
Chernihiv fortsætter med projektet “Clean Wells - Healthy Rural Women”.
Klubben ansøgte om 1.840 Euro til rensning af 10 brønde samt plantning af frugt- og prydtræer. Dette blev bevilliget.
Dnipo:
Der var ingen ansøgning.

Kiev:
Kiev klubben ønsker at starte 2 nye projekter: 1 .Financial Literacy „Cash Flow” (1.850 Euro) og 2.Eco-education project ”Life
without plastic!” (1.600 Euro).
Udvalget meddelte Kiev, at der p.t. ikke er flere penge på kontoen, men at ansøgningerne vil blive behandlet i marts 2022.
Lviv:
Lviv ansøgte om 1.000 Euro til projekt ”School of New Opportunities” – et projekt med undervisning i vævning og perlebroderi
for 8-16-årige med medfødte psykiske og fysiske handicap. Dette blev bevilliget.
Uzhhorod:
I september modtog vi en forsinket ansøgning på 2.870 Euro til deres igangværende projekt ”Mother and Daughter”, der tager
udgangspunkt i krisecentre for voldsramte kvinder og døtre. Udvalget bevilligede 1.500 Euro, via mailkorrespondance.
I alt har Ukraineudvalget doneret 5.540 Euro = 41.300 kr.
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Respons fra klubberne:
Chernihiv:
I marts fik vi mail med tilbagemelding på bl.a. brønd-projektet.
Klubben fejrede i marts den internationale kvindedag.
For at lære behovene omkring hygiejne (rent vand m.m.) i Kulykivka-regionen at kende, afholdt klubben et møde med 20 kvinder fra en landsby i området. De uddelte også sæt med individuelle rengørings-, pleje- og beskyttelsesmidler.

Klubben udtrykker sin glæde over fortsat at få økonomisk støtte til projektet ”Rene brønde – sunde kvinder i landdistrikterne”,
for hvilket de har fået ”Best practice Award” fra SIE.
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I august fik vi melding om, at projektet var vel gennemført med oprensede brønde og uddelt hygiejnemidler. Rapporten i oversat form:
"CLEAN WELLS - sunde kvinder i landdistrikterne"
- Vi fik en masse henvendelser om at gøre brønde rene i landsbyerne, og det var ikke nemt at træffe et valg.
For at træffe et godt valg kontaktede vi lederne af landsbyerne, vi talte med indbyggerne for at finde de reelle behov,
- Vi valgte at støtte kvinder i fjerntliggende steder, så det var ikke nemt at komme dertil.
Vi fandt en god transport for at kunne nå fjerntliggende steder,
- Vejret var ekstremt varmt, så luften i nogle brønde var farlig
Specialisterne var virkelig omhyggelige og opmærksomme ved rengøring af de mest beskidte brønde, de bærer også ansigtsmasker,
For at undgå virkelig varmt vejr startede vi meget tidligt og lavede nogle pauser i løbet af dagen,
- Nogle brønde var virkelig beskidte (med rester af katte eller hunde) og dermed meget vanskelige at rengøre,
- Mange brønde havde ikke låg.
Vi fandt en lokal mand, der lavede lågene.
- Der er ikke mange unge indbyggere i landsbyen, der er i stand til at vedligeholde brønde
Myndighederne udpegede en mand, der vil tage sig af vedligeholdelse af brøndene officielt
Søstrene i vores klub anser projektet for meget vellykket, da rent vand er afgørende for menneskers hverdag. Vi er glade for at
vise et godt eksempel og en mulighed for at have rent vand og rene brønde selv i landdistrikterne. Det er rigtig godt for socialt
ubeskyttede mennesker at føle omsorg og beskyttelse, at have gratis vand og hygiejne midler til individuel beskyttelse, som er
særligt vigtigt mod Covid-infektion
Tatiana, 34 år gammel. "Jeg boede i byen med mine 3 børn og forældrene, også 2 brødre med deres familier og børn i en 3værelses lejlighed. Jeg var nødt til at skilles med min mand, da der var en vold i hjemmet. Så jeg forlod byen og flyttede til
Drozdivka landsby og tog et hus til leje, det kan næsten ikke kaldes et hus, da det er meget gammelt og lurvet. Der er ingen lys
eller vand, som følge heraf fungerer køleskabet eller tv'et ikke. Jeg købte en ged, så forhåbentlig næste år ville der være mælk
til mine børn, 6 gæs, meget snart vil vi have vores eget kød. Naboer hjalp os med plantemateriale til at plante køkkenhaven. Jeg
har en højere pædagogisk uddannelse, men der er ikke noget arbejde i landsbyen, fordi skolen blev lukket. Jeg var nødt til at
begynde at arbejde på en svinefarm, så nu har vi i det mindste penge til brød. Jeg er meget taknemmelig for søstrene i SI Club,
da de rensede vores brønd, vi sætter pris på alle møbler, mad, tøj, sko, husholdningsartikler indsamlet af søstrene i Chernihiv
Club - dette reddede vores familie. Du vil gerne se glade børns øjne!"
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Lviv:
I november fik vi tilbagemelding om, at projektet "A Healthy Child" også havde fået "Best Practice Award" fra SIE.
”A Healthy Child”-projektet er oprettet af Soroptimister fra Lviv, Ukraine (i samarbejde med SI Luxembourg-Doyen – Luxembourg, SI Kreuzlingen -Schweiz, SI Danmark Region 2)
Soroptimisterne åbnede en vaccinationsafdeling med separat indgang i en landlig ambulant klinik for at organisere rutinemæssige vaccinationer og systematiske forebyggende eksaminationer af børn.
Se mere på klubbens hjemmeside: https://soroptimist.org.ua/
Klubben har sendt os billeder fra en sommerudflugt for forældreløse børn.

Kiev:
I november modtog vi denne lille rapport fra Kiev (her oversat) vedrørende ”Life without Violence”:
Vi startede projektet i byen Boyarka (forstad til Kiev) i kostskolen for synshandicappede børn. Med i samtalen var 15 piger i alderen 13 til 16.
Interviewet med pigerne blev gennemført af en psykolog. Det var en åben samtale. Hvad betyder vold? Hvilke former for vold
findes der? Hvordan skal man opføre sig i en sådan situation, og hvor skal man henvende sig i tilfælde af vold? Hvordan undgår
man vold?
Pigerne fik telefonnumre og kontakter på organisationer, hvor de kan henvende sig i nødstilfælde.
Mødet blev afholdt den 18.05.2021.
Den 16.06.21 og 17.06.21 var fortsættelsen af projektet med pigerne i den tysk-ukrainske skole i Kiev.
Der var 2 samtaler - for 11 piger fra 3. klasse og 13 piger fra 4. klasse.
Psykologen har gennemført samtalerne. En læge deltog også, som informerede pigerne om hjælpen i tilfælde af vold.
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Dnipro:
Klubben har ikke ansøgt om midler dette år, men vi har hørt fra dem. De skriver, at de fortsætter med at donere frugt og vitaminer samt små gaver til børnehjemmet, og at de fortsat har midler til dette.
De har i år fejret deres 20 års jubilæum.

Uzhhorod:
Der er endnu ikke kommet tilbagemelding fra dette projekt, men det er også kort tid siden, at de fik bevillingen.
Fokusrapporter:
Aase Kragh-Petersen har udarbejdet oversigter over fokusrapporter fra Ukraine-klubberne.
Indberettede PFR – Ukraine - 1. oktober 2020 til 30. september 2021
Klub

PFR
no.

Projekt

Bemærkninger

Lviv

Ingen indberetninger

Kiev

Ingen indberetninger

Dnepropetrov

18973

HOPE – give a child a chance

Har vi doneret hertil?

Chernihiv

18272

Clean Wells

Oplysning om Regionens klubber
som samarbejdspartnere i indberetningen
Ingen indberetninger

Uzhgorod

1. oktober 2019 til 30. september 2020
Chernihiv
18274
17673
16080
18284
18277
Dnepropetrov

17249

Charity auction to St. Nicholas
Day
Clean Wells
Help for children Orphans
Production of an ecobag
Poetic evening for ay no to
violence
Give a child a chance

Kiev
Lviv

Oplysning om Regionens
klubber som samarbejdspartnere i indberetningen

Ingen indberetninger
18801

Uzhgorod

A healthy child

Region 2’s klubber nævnt
Ingen indberetninger
2021.08.29/Aase K-P

Siden ovenstående opgørelse har Lviv udarbejdet fokusrapport, hvori Region 2 er nævnt.
Vi må endnu en gang opfordre klubberne til at lave disse fokusrapporter.
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Bevar Ukraine:
Igen i år har klubberne fra Region 2 kunnet donere materiel:
Herning : Arbejdstøj
Silkeborg: Vinterfodtøj
Brande: 30 kontorstole doneret af Uhre friskole.
Dejligt at vi kan fortsætte Ulla Bundgaards arbejde for Bevar Ukraine.
Historik:
Til mødet den 2. september havde Thilde Brunsgaard udarbejdet en fin gennemgang af Ukraineudvalgets forhistorie:
I foråret 1998 tog en flok soroptimister til Harare i Zimbabwe på besøg hos Karen Lundbo, tidligere soroptimist fra Aarhus klubben. Karen havde fået job hos Danida, og havde meldt sig ind i Harare soroptimistklub. Under besøget var vi sammen med
soroptimisterne i Harare en landsby Chitowa, hvor vi blev modtaget af de indfødte, der dansede og sang for os. De manglede
alt, blandt andet brønde, sundhedsklinik, undervisningsmateriale. Vi besluttede, at vi ville forsøge at afhjælpe nogle af deres
ønsker. Således startede vores samarbejde i Region 2, som altså i starten hed Zimbabwe-projektet. Vi samlede penge ind til
Børnetelefon i samarbejde med Danida, hvor børn med problemer kan ringe/skrive gratis ind og få hjælp af frivillige hjælpere.
Landsbyen Chitowa fik brønd og en sundhedsklinik (betalt af Danida) og vi samlede engelske undervisningsmaterialer ind til
skolen. Vi havde et meget givende samarbejde med soroptimtimisterne i Harare - specielt med Karen Lundbo og Liz Rob. Foruden Harareklubben var der klubber i Bulawayo, Kwe-Kwe og Vavatsiri, som vi også hjalp med donationer til deres projekter,
men flest af vore penge gik til Harare-klubben.
Desværre blev forholdene i Zimbabwe meget anderledes, da Mugabe overtog magten. Mange englændere rejste ud af landet
eller blev fordrevne, så vores samarbejde blev meget besværligt. Vi måtte stoppe vores samarbejde, da vi ikke ville sende penge
derned, som ikke endte i de rigtige hænder.
Den 1. maj 2002 overførte vi 40.000 Dkr. og det var den sidste donation til Zimbabwe.
Vi sendte i årene 1998 – til 2002 i alt 226.693 dkr. – et flot beløb. Soroptimisterne udtrykte deres tak således:
”Grateful thanks to all our friendship Links and all those Clubs that have given us so much help and support throughout the
years. We hope the members of Region 2 in Denmark realize just how much this support and “Sisterhood of Soroptimism”
means to us at the moment.”
Vi modtog “Best Award” I Health programmet for projektet i Chitowa den 5. august 2001.
Da vi havde haft store problemer med kommunikationen til Zimbabwe på grund af urolighederne, besluttede vi at sponsorere
de sidste 120.00 kr. til 3 studerende fra Zimbabwe, som studerede i Johannesburg, så de havde mulighed for at færdiggøre deres uddannelse.
Således sluttede vi vores projekt i Afrika efter 5 år i. Det sidste møde i Zimbabwe-udvalget var den 4. september 2003
Zimbabwe projektet blev herefter afløst af Ukraineprojektet.
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