
 

  

   

 

 

 
   
 

 
 

RPD gruppen i orange outfit som markering af orange dage. 
  

Fra venstre: Annette Creutzberg (AC), RPD reg. 8, Ulla Koch (UK), RPD reg. 7, Ruth Ørbæk 
Petersen (RØP), RPD reg. 4, Maj-Britt Nielsen (MBN), PD, Gunvor Bruus (GB), RPD reg. 6, 

Dorthe Borlund (DB), RPD reg. 5, Annie Mortensen, (AM), APD og indsat Aase Krag-
Petersen (AKP), RPD reg. 2. 

                                                                                                                                           

 

 
 
RPD NYT nr. 30/ november 2018
 
Kære KPD'er og KAPD'er.  
(Til orientering til præsidenter) 
 
I dette nummer kan du læse  
følgende: 
Nyt fra RPD - gruppen 
Orange Dage 
Eksempler på projektarbejder 
Fokusrapporter - nok engang 
10 december appeal 
Nyt fra Verdens Bedste Nyheder 
 
 
 

 
 
Kære alle, der læser dette nyhedsbrev. 
 
Nyhedsbrevet som er det første i det nye  
soroptimist år 2018-19 skal tjene som inspira- 
tion for jer i jeres arbejde i klubberne. 
 
Nyhederne i RPD Nyt er i princippet korte ny-
heder. Husk også at checke  links, hjemmesi-
derne og facebook siderne for uddybende ny-
heder.   
 
På RPD gruppens vegne  
Annie Mortensen 
APD, fungerende redaktør 



  

 
 
 

 
Nyt fra RPD-gruppen 
 
Pr. 1. oktober 2018 ser RPD- gruppen 
således ud: 
Region 1: ubesat 
Region 2: Aase Krag-Petersen, SI Silkeborg 
Region 3: ubesat 
Region 4: Ruth Ørbæk-Petersen, SI Tønder 
Region 5: Dorthe Borlund, SI Birkerød 
Region 6: Gunvor Bruus, SI Avedøre- Hvid-
ovre 
Region 7: Ulla Koch, SI Slagelse 
Region 8: Annette Creutzberg, SI Lolland 
 
Ny PD er Maj-Britt Nielsen, SI Vordingborg 
APD: Annie Mortensen, SI Holbæk. 
 
 
 

Orange Dage 
Nu er der ikke så længe til den 25. 
November 2018, som  er FN-dagen, hvor vi 
fokuserer på 16 dage  med temaet ”Stop 
vold mod kvinder”.   

  
 

I MANGE REGIONER ER DER PLANLAGT 
EVENTS ELLER HAPPENINGS MED 
KREATIVE INDSLAG I PERIODEN 25. 
NOVEMBER TIL 10. DECEMBER. 

 

KPD’er og KAPD’er fra region 2 besluttede 
på et netop afholdt inspirationsmøde at 
skabe synlighed om ’Stop Vold mod 
Kvinder’. 
 
 

7 af regionens 12 klubber vil i løbet af de 
16 ’Orange Dage’ gennemføre en event i 
deres lokalområde. Aftalen er forelagt for 
og drøftet med regionens extension udvalg. 
Indtil videre er det SI Brande, SI Herning, 
SI Skanderborg, SI Aarhus, SI Grenå, SI 
Skjern-Tarm og SI Silkeborg, der deltager i 
kampagnen. 
I Silkeborg finder klubben en dag, hvor der 
er mange mennesker i byen og sætter en 
stand op på byens torv. Klubmedlemmerne 
vil klæde sig i orange, dele brochurer ud og 
iklæde byens monumenter orange 
halstørklæder. Klubben vil desuden 
kontakte så mange medier som muligt. 
Med så mange klubber tværs over hele 
Midtjylland, der laver en sådan happening, 
håber vi, at de regionale tv-stationer vil 
være interesserede. 
AKP 
 

Orange Dage i Region 4 
Esbjerg gjorde byen orange 25. november 
2017 - se hvor flot på Esbjerg klubbens 
hjemmeside. 
ORANGE HIGHLIGHT i 2018:  
På Riberhus Slotsbanke i Ribe står en 
statue af Dronning Dagmar, som døde år 
1212. 
Ribe Soroptimister sætter i samarbejde 
med Esbjerg kommune Orange lys på 
Dronning Dagmar for at sætte focus på, at 
ingen form for vold mod kvinder kan 
tolereres. 
Vi følger op på dette tiltag i næste nummer 
af RPD NYT. 
RØP 
 
 
 
ALLE er velkomne til at skrive små indlæg 
med relation til "Sig nej til vold mod 
kvinder" og også fortælle, hvordan man 
planlægger at markere de orange dage. 
Send indlæggene til medier@soroptimist-

danmark.dk - meget gerne med et orange 
billede som blikfang - og del, del, del. 
 
AM 
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EKSEMPLER PÅ PROJEKTARBEJDER 
 

WoMena har  i juni afsluttet en rapport  
Menstrual Health Management i Øst og Syd 
Afrika. Følg linket http://womena.dk/wp-
content/uploads/2018/06/UNFPA-Review-
Menstrual-Health-Management-Final-04-
June-2018.pdf   Rapporten er bestilt af 
UNFPA, som er FN´s Befolkningsfond, der 
er hovedaktør i FN´s arbejde for at sikre 
en verden hvor enhver graviditet er 
ønsket, enhver fødsel er sikker og 
hvor alle unge har mulighed for at 
udleve deres fulde potientiale.  Se 
mere her: http://un.dk/un-in-
denmark/unfpa UNFPA har to kontorer i FN 
byen i København og deres indkøbskontor 
varetager indkøb af prævention og 
relaterede varer til udviklingslandene. De 
er den største globale indkøber af 
prævention for offentlige midler. Der 
arbejder ca. 60 mennesker for UNFPA i FN 
Byen.  
RØP 

 
Utrygge byer. En dansk kvinde, Tine 
Holme har været i Uganda for 
Organisationen PLAN Her har hun forsket i 
usikre byer og utrygge piger. På PLAN 
Internationals hjemmeside ses at de har 
gennemført en forskning i de daglige 
oplevelser som piger og unge kvinder har 
når de færdes rundt i byen. PLAN fortæller,  
at det er første gang, at tusindvis af piger 
og unge kvinder har deltaget i et 
forskningsprojekt med deres historier om 
chikane og vold. Undersøgelsen giver et 
billede af, hvad pigerne oplever i deres by 
og den indflydelse det har på deres liv. 
Forskningen der er foregået i Delhi, 
Kampala, Lima, Madrid og Sydney  afslører 
pigernes usikkerhed i byen med en 
ubarmhjertig sexistisk og seksuel chikane 
og misbrug - PLAN opfordrer til specifikke 
tiltag for at give piger og unge kvinder 
mulighed for at leve uden at opleve frygt 
eller diskrimination på gaderne.  Link til 
rapporten: https://plan-
international.org/unsafe-city 
RØP 

 
FOKUSRAPPORTER - IGEN, IGEN 
 

SIE har udarbejdet en ny vejledning til 
brug for styrkelse af vore projekter og 
udfyldelse af Fokusrapporter. I den står 
bl.a. at en aktivitet ikke er et projekt, men 
det ved vi vist alle nu? 
Det der kvalificerer et projekt er, at det gør 
en reel forskel i kvinder og pigers liv. Det 
kan være et Advocacy (fokus på 
bevidstgørelse) eller et ”hands on” projekt 
med øjeblikkelige resultater eller en 
blanding. 
Det anbefales at bruge SMART-
modellen som projekt redskab.                                                       
Ordet SMART er første bogstav i 5 
krav til projektet. Kravene er, at 
projektet skal være: 
Specifikt. Målet skal være formuleret 
tydeligt, veldefineret og afgrænset. 
Målbart. Så det kan dokumenteres, at 
målet er nået og ændringer er indtrådt. 
Accepteret. Altså - alle, som skal levere 
resultaterne bakker op om målet. 
Realistisk. Målet skal hænge sammen med 
virkeligheden. 
Tidsafgrænset. Det skal fremgå klart, 
hvornår målet skal være nået. 
 

Derfor skal vi udfylde fokusrappor-
ter   -  Vi har rettigheder, men også 
forpligtelser! 

SIE har en rådgivende status ved De 
Forenede Nationers ECOSOC, delta-
gelsesstatus hos Europarådet og 
Den Europæiske Kvinde Lobby og 
bidrager til OSCE's arbejde. 

    
 
Soroptimister deltager regelmæssigt i           
forskellige NGO-fora, der vedrører kvinder 
på nationalt og  internationalt plan.  Vores 
akkreditering anerkender klart vores 
troværdighed som en velrenommeret       
partnerorganisation og som en tro-
værdig stemme for kvinder og piger. 

Vores rettigheder: Vores rådgivende og 
deltagende status giver os årelang ad-
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gang til alle FN-centre over hele kloden 
og deltagelse i konferencer og fora. Des-
uden giver den os ret til at deltage i drøf-
telser med en bred vifte af interessenter - 
politikere, parlamentarikere, akademike-
re, fonde og andre ngo'er. 
Vores forpligtelser: Soroptimistklubber 
og -medlemmer er troværdige vidner om 
realiteterne i deres lokalsamfund. Vores 
pligt er derfor også at forholde os til det, 
der foregår på grundplan og at advare 
FN's institutioner om eventuelle opståede 
problemer. Ud over vores deltagelse i FN-
møder tjener de tusindvis af projekter, 
som Unioner og Klubber rapporterer via 
PFR-databasen, til at forme vores rapport 
til De Forenede Nationer. Hvorvidt der er 
tale om bevidstgørelse (AWARENESS), di-
rekte projektudvikling (ACTION)  eller i 
lobbyvirksomhed, (ADVOCACY) er  oplys-
ningerne afgørende. 
 
Vedr. udfyldelse af Program Fokus 
Rapporterne pointeres, VI SKAL VÆRE 
SPECIFIKKE OM, hvad vi gør og hvem vi 
hjælper. Vi skal angive navne, steder og 
situationer. Når man læser din PFR, skal 
læseren være i stand til nemt at forstå, 
hvad du henviser til. Hvis du støtter et 
træningscenter, et kvindehjem eller en 
skole mv. bedes du skrive navnet. At 
skrive "vi donerede penge til trænings-
centret" er for vagt. Hvilket træningscen-
ter? Hvad hedder det? Hvad har dette 
træningscenter gjort? Tilsvarende, hvis 
du skriver  
"Vi hjalp kvinder i vanskelige situationer." 
Det er ikke nok information. Hvilke kvin-
der? Hvor bor de? Og hvorfor er deres si-
tuation vanskelig? 
 
Der står i øvrigt, at det anbefales, at RPD 
eller unionens PD godkender Fokusrap-
porten før den fremsendes til SIE. Alle 
unionens RPD'er havde møde med vores 
nye FU den 13. oktober og her var der 
enighed om, at danske medlemmer er 
dygtige til at skrive Fokusrapporter, så vi 
anbefaler i stedet, at klubben henvender 

sig til Regionens RPD hvis man har pro-
blemer med at udfylde rapporten. 
RØP 

 
 

Invitation til Webinar om de foreløbig 
3 projekter i SI President 10.dec 
Appeal:  
“Women, Water and Leadership" 
Nu kan du melde dig til et spændende SI 
Webinar om 10. dec. Appeal: "Women 
Water and Leadership" den 10. eller 11. 
november. 
 
Find linket til dette Webinar på SI DK's 
Facebookside og klik på linket for at 
tilmelde dig til én af datoerne. Derefter får  
du et link som du skal bruge på selve 
datoen for at deltage i Webinaret.  
 
SI President, Mariet Verhoef Cohen har nu 
fået gang i 3 formidabelt gode vand-/ 
fødevare-/ hygiejne-projekter i Malaysian 
Borneo, Kenya og Bulgarien. 
Alle er bæredygtige projekter til gavn for 
kvinder og piger og de er styret af lokale 
soroptimist-klubber  
Mariet stræber mod at igangsætte i alt 5 
projekter - ét i hver af de 5 verdensdele. 
 
Hollandske Mariet og islandske SI Assistant 
Director of Advocacy, Hafdis Karlsdottir, er 
et stærkt team. 
Anne Marie Boile. 
 
 

Nyt fra Verdens Bedste Nyheder - et 
par gode og en enkelt halvdårlig ny-
hed. 
 
Vi har blandt andet brugt efteråret på at 
formidle Verdensmål igennem kultur-
arrangementer. 
Inden efterårsferien løb årets kulturnat af 
stablen i København. Rådhuset havde Ver-
densmålene som tematik, og vi fik diskute-
ret Verdensmål med mange interesserede. 
Her får du en række nyheder om frem-
skridt og udfordringer med at nå Verdens-
målene. 



  

 
Gratis operationer skal stoppe forfær-

delig sygdom  
Nepalesiske kvinder bliver nu opereret for 
den invaliderende fistula-sygdom og træder 
ud af skammen og stigmatiseringen. 
50.00-100.000 kvinder rammes hvert år af 
sygdommen, der er smertefuld og socialt 
isolerende. 

Billige solceller kaster lys  
over udviklingslandene  

De store prisfald på solceller giver millioner 
af fattige mennesker adgang til elektricitet, 
selvom de bor langt fra nærmeste kraft-
værk. 

TEMPERATURSTIGNINGER 
Tidligere på måneden udkom FN's klima-
panel med deres sjette rapport, som inde-
holder meget andet end gode nyheder. 
 
Men en ting slog eksperterne fast: vi KAN 
nå Paris-aftalens mål, men vi skal handle 
NU. 
Vi kan (lidt endnu) holde temperaturstig-
ningen på 1,5 grad celcius, men det bliver 
svært. 
 
Søg og se mere på verdens bedste nyhe-
ders hjemmeside. 
AM 
 


