Øverst fra venstre
PD: Ina Dorfmann (ID), APD: Anne- Grete Cobley (AGC), Region 2: Aase Krag-Petersen ( AKP), Region 3: Kirsten Torpe,
Region 4: Ruth Ørbæk Petersen (RØP), Region 5: Dorthe Borlund (DB),Region 6: Gunvor Bruus (GB), Region 7: Ulla Koch
(UK), Region 8: Hanne Duffy (HD)

RPD NYT nr. 36/ okt. 2020
Kære KPDere og KPDAere

Kære alle, der læser dette nyhedsbrev.

I dette nummer kan du læse følgende:

Den 1. oktober begynder et nyt soroptimistår. Nye
soroptimister er på posterne. Nye projekter skal
sættes i gang.
Velkommen til nye læsere.
Indledningsvis i dette nyhedsbrev vil vi præsentere
Ina Dorfmann og Kirsten Torpe, som også kan ses
på ovenstående billedgalleri. Dernæst følger en
oversigt over hvilke ansvarsområder den enkelte
RPD’er har.
Nyhedsbrevet består, som vanligt, af små indlæg,
der skal inspirere Jer til det videre arbejde til gavn
for kvinder og piger i den hele verden.
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Præsentation af Ina Dorfmann og Kirsten
Torpe
Nyt fra sidste RPD møde den 16. aug. 2020
RPD’ernes ansvarsområder
Best Practice Award
Tak fra den afgående PD
Nyt fra region 4 og 66
Nyt fra CISU
Verdens bedste nyheder
Orange dage
Lov om kriminalisering af psykisk vold
Venskabsklubber
Månedens projekt i SIE-PFR
De 17 verdensmål og 100 året for markering af Soroptimist International
Bliv Kernegiver

Slå op på Unionens facebook side

På RPD’ernes vegne

Ulla Koch/ RPD i region 7
ullawintherkoch@gmail.com

Præsentationer
Ina Dorfmann
Lidt om mig selv
Ina Dorfman. 43 år. Født og opvokset i Moldova.
Har boet i Danmark siden 2010. Gift med Claus,
som er officer i Flyvevåbnet.
Uddannelse: Cand.jur. fra Moldovas Statsuniversitet, BA i procesøkonomi og værdikædeledelse fra
VIA University College, Prince2 certificeret projektleder.
Har blandt andet arbejdet som jurist og universitetslektor i Moldova, projekt manager på et Mærsk-ejet
skibsværft i Litauen. Nuværende job – indkøber hos
AVK International, en af verdens førende ventilproducenter inden for vand- og gasforsyning.
At gøre en forskel
Hvis man spørger en soroptimist om hvorfor hun
blev soroptimist, så vil de fleste svare, at det er fordi
de vil gøre en forskel. Vi soroptimister gør en forskel
for kvinder og piger gennem vores projekter. Via
projekter bidrager vi og forbedrer kvinder og pigers
status. Derfor kan man sige, at projekterne er det
vigtigste i vores arbejde som soroptimister. Projektarbejdet giver os også taleret i FN, hvor vi kan tale
med ”en global voice for women”. Det vil sige, at vi
har muligheder for at gennemføre lobbyarbejde og
bruge vores taleret til at påvirke synspunkter blandt
beslutningstagerne på internationalt niveau.
Vi har og har haft rigtig mange gode klub-, regionale- og unionsprojekter. For at få et projekt op at stå
skal man bruge viden, færdigheder, kompetencer,
tid og penge. Det kræver planlægning og mange
ressourcer. Men hvis vi husker at være åben overfor at dele og bruge hinandens kompetencer og viden og at indgå i samarbejde på tværs af klubberne,
så bliver vi stærkere. Når vi er stærke, kan vi inspirere og motivere andre kvinder. Derfor før vi beslutter at donere penge til en anden organisation, er
måske en god idé at undersøge om der er en soroptimst klub i Danmark eller i et andet sted i verden,
som har et virkelig godt projekt som støtter kvinder
og piger. Når vi indgår i et samarbejde, styrker vi
vores organisation, skaber større synlighed og sikrer vores fremtid som organisation. (ID)

område de næste to år og ser frem til samarbejdet med alle region 3's klubber samt de øvrige RPD'er.
Lidt om mig: Har været Soroptimist gennem 15
år - i SI Kerteminde og nu i SI Nyborg.
Mange forsk. poster i klub såvel som unions
regi. (Præsident, sekretær, extension, webmaster, friendshipkontakt, IGU koordinator, Unions APD, FB editor, VBN og SNLA)
P.t.: Webmaster i SI Nyborg. VBN kontaktperson samt SNLA arb.grp. medlem i DK unionen.
Soroptimist hilsener Kirsten Torpe (KT)

Nyt fra sidste RPD møde
Den 16 august 2020 blev der holdt RPD møde i Vissenbjerg. Rigtig mange emner var på dagsordenen.
På mødet blev Best Practice Award udvalgt ( se omtalen nedenfor) Af andre emner kan nævnes kernegivere, indsamlingsreglerne og ikke mindst arbejdet
med at etablere et inspirationskatalog til klubbernes
arbejde med projekter. Det er hensigten at dette inspirationskatalog lægges på unionens hjemmeside.
Næste RPD møde holdes den 1. november 2020.
(UK)

RPD’ernes ansvarsområde
Region 1: Ingen RPD
Region 2: Aase Krag-Petersen - Fokusrapporter
Region 3: Kirsten Torpe - FN-Forbundet
Region 4: Ruth Ørbæk Petersen - Friendship
Links og CISU-vest
Region 5: Dorthe Borlund - CISU-øst
Region 6: Gunvor Bruus - Kvinderådet
Region 7: Ulla Winther Koch - RPD-Nyt
Region 8: Hanne Duffy - UNICEF

Best Practice Award

Kirsten Torpe
Så fik region 3 igen en RPD - og det blev undertegnede!
Jeg glæder mig til at være aktiv indenfor dette
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Vinderprojektet blev udvalgt ud fra følgende
kriterier:

•
•
•

modtager af Best Practice Award 2020. Til lykke
til SI Brande.
Annie Mortensen / PD

projektet skulle specifikt hjælpe kvinder
og piger
projektet skulle have varig effekt
projektet måtte gerne være gennemført
i samarbejde med en anden klub eller
andre klubber

Mange af fokusrapporterne handlede om aktiviteter
og/eller donationer. Moneymaking aktiviteter og
donationer er meget værdifulde - men de er ikke
projekter.
En del fokusrapporter omhandlede projekter med
Orange Dage og Moving the World to End Hunger.
Disse er væsentlige og bidrager positivt til vores
arbejde, ikke mindst i form af advocacy - men det
var svært at vælge ét frem for et andet.
RPD gruppen gennemgik fokusrapporterne igen en
gang og så én gang mere. Der blev drøftet flere
kriterier: måske dækkede projektet flere
fokusområder, måske havde der været god kontakt
til en lokal samarbejdspartner eller en anden SI
klub, måske havde der været stor fokus på
advocacy, måske var projektet beskrevet og
opsummeret specielt godt i en projektbeskrivelse og måske var fokusrapporten udfyldt fyldestgørende
med fokus på opnåede resultater og som inspiration
til andre.
Det projekt, som blev valgt som vinderprojekt,
kommer omkring sundhed, vand, uddannelse, vold,
samarbejde og advocacy.
I projektbeskrivelsen hedder det bl.a. :
På centret er der 22 piger, som har levet som
gadebørn. De har stort behov for sikre og gode
sanitære forhold, bl.a. også for at undgå
sygdomme. - Det kunne de eksisterende forhold slet
ikke leve op til, hverken med hensyn til rent vand
eller mulighed for privatliv f.eks. i forbindelse med
menstruation - uden at de skulle frygte for at blive
forulempet af andre beboere på centret.
I samarbejde med en lokal soroptimist klub blev der
etableret gode toilet- og badeforhold forbeholdt
pigerne og sikret rent rindende vand via en vand
container og vandpumpe.
Projektet var ikke uden problemer - bl.a. måtte man
overbevise centrets ledelse om at flytte faciliteterne
til et mere sikkert sted på centret og alene den
proces gav den lokale klub gode redskaber til at
starte flere projekter op.
Den danske klub som har været deltager i projektet
har også besøgt centret.

Tak fra den afgående PD
Her på falderebet vil jeg gerne sige tak til RPD
gruppen for samarbejdet. Efter 4 år som APD
tiltrådte jeg 'på afbud' som PD og har som
sådan nu i knap et år nydt det fortsatte arbejde
med en gruppe energiske, kompetente og
uselviske RPD soroptimister, som har gjort - og
gør - et kæmpe arbejde, ikke blot i RPD
gruppen men også rundt omkring i regionernes
klubber.
Jeg håber, at klubberne værdsætter de
kompetancer der er i RPD'erne og gør brug af
deres tilbud om at informere, inspirere og
hjælpe på alle niveauer i klubberne.
Annie Mortensen, SI Holbæk, PD

Projektets titel er "Sanitetsbygning til Eldoret
Children's Rescue Center i Kenya og det er
udarbejdet af SI Brande, som hermed blev
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Nyt fra region 4
SI Tønder afholder Kunstauktion den 29.
november på Museet Holmen i Løgumkloster
til fordel for udsatte piger og kvinder i de
grønlandske byer Qaqortoq og Nanortalik.
I kan læse mere på unionens hjemmeside
på dette link
https://www.soroptimist-danmark.dk/2020sidanmark-1
Auktionen kan også følges på facebook
(RØP).

få gratis rådgivning omkring projekter. Tilbud på
kurser finder I let ved at gå på https://cisu.dk
Der kan I ligeledes finde og aftale tid for rådgivning.
Udover rådgivning har vi mulighed for at søge
midler til et projekt.
Styregruppen for Regionsprojekt i Region 4 har
deltaget i en videorådgivning fra CISU vedr. et nyt
projekt. Det gav en god indsigt i, hvad vi må tænke
på ved opstart af et nyt projekt og en ny
samarbejdspartner. (RØP)

Nyt fra region 6
I Region 6 har vi ikke haft nogen
fællesaktiviteter over lang tid, det planlagte
Regionalmøde med region 5 til oktober er
lige aflyst,
Pga COVID 19 bliver der afholdt
generalforsamling digitalt i Kvinderådet
tirsdag den 22. september, hvor jeg
deltager som repræsentant for SI Danmark.
Karen-Lisbet Jacobsen er pt. Kandidat til
Styrelsen og opstiller for SI Danmark.
Lidt om: Kvinderådet er en paraply
organisation for over 40 forskellige
samfundsorganisationer. Sammen arbejder
vi for at forbedre kvinders rettigheder og
vilkår med det formål at fremme ligestilling,
nationalt og internationalt. Der kan læses
meget mere på kvr@kvinderaad.dk
Som skrevet andet sted i RPD nyt har jeg
været med i indledende drøftelser mellem
Danner og SI DK ved traffickingudvalget. ”
Lov om kriminalisering af psykisk vold”
Region 6 Extention-PD udvalg arbejder
forsat med fællesprojektet Cawee Sanitary
Napkin production i Addis Ababa SI club.
Udvalget mødes i oktober for et videre
samarbejde (GB)

Med et ”godmorgen” og et stykke chokolade udkom Verdens Bedste Nyheder
igen på en solrig september morgen.
Hele Danmark fik serveret nyheder om
fremskridt, handling og håb.
Sådan skriver VBN i deres evaluering af
VBMorgen.

SIDSTE NYT FRA CiSU
Danmarkunionen er medlem og vi har som medlem
af CISU mulighed for at deltage i CISUs kurser og
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VBN skriver specielt til Soroptimisterne: ”Tusind tak fordi I er med. I var igen i år
imponerende repræsenteret landet over”.
Der stod ca 115 Soroptimister 27 forskellige
steder i Danmark.
Der var i alt 272 uddelingssteder, - det er en
ganske flot andel Soroptimister har.
Rigtig mange Soroptimister har delt deres foto
på forskellige media - tak for at I er så aktive.
SI DK kontaktperson til VBN Kirsten Torpe
Husk man kan altid læse alt om VBN
på verdensbedstenyheder.dk / Instagram / FB /
Twitter.(KT)

ten eller hvis i vil have hjælp til at redigere/indtaste
den information, som er relevant til jeres klub.(ID)

Orange dage

Foto: Danner

Lov om kriminalisering af psykisk
vold
§243 i Straffeloven har siden den 1. april 2019 givet
mulighed for fængsel for psykisk vold i op til tre år.
For første gang nogensinde får psykisk vold en
selvstændig bestemmelse i straffeloven.

Billedet er fra SI Silkeborgs hjemmeside
Læs mere: https://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/
(UK)
Jeg vil gerne opfordre RPDer, KPDer og klubpræsidenter til at være med i ”Orange dage”. Vi ved at
der er allerede rigtig mange klubber, som har holdt
arrangementer i flere år i forbindelse med de Orange dage. Men der er stadig nogle klubber som ikke
har prøvet det. Det kan være at nogle ikke forstår
meningen med denne dag, men forudsætningen for
dagen er, at skabe opmærksomhed omkring, at
kvinder rundt om i verden bliver udsat for voldtægt,
vold i hjemmet og andre former for vold. Desuden er
et af målene med dagen at fremhæve, at omfanget
og den sande natur af emnet ofte er skjult. Vi skal
engagere os fordi vi er soroptimister og dermed
medlemmer af en stor international organisation,
som arbejder for kvinders rettigheder og for at forbedre kvinder og pigers vilkår og status.
Det kunne ville være fantastisk hvis alle klubberne i
Danmark satte sig for (samtidigt) at markere dagen
ved at organisere en orange aktivitet på deres bytorv, f.eks. den 5. december. Udendørsarrangementer giver den bedste mulighed for at holde god afstand og mindsker risikoen for coronasmitte.
Silkeborgklubben har en ”Orange dage plakat”, som
kan omdannes til hver klubs behov/arrangement. I
må gerne kontakte mig direkte hvis i vil have plaka-

§243 lyder i sin helhed:
"Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens
husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning
til husstanden, og som gentagne gange over en
periode udsætter den anden for groft
nedværdigende, forulempende eller krænkende
adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den
anden, straffes for psykisk vold med bøde eller
fængsel op til 3 år."
Kriminaliseringen af psykisk vold sender et klart
signal om, at den psykiske vold er lige så alvorlig
som den fysiske og derfor også skal være ulovlig og
strafbar. Loven giver dermed ofrene samme
anerkendelse i retssystemet, som dem der kan
fremvise fysiske mærker.
Hvordan er det så gået med implementeringen af
denne lov, som nu er næsten 2 år gammel?
Hvordan virker systemet? Der har været
anmeldelser, der er rejst sigtelser, der har været
gennemført retssager og der er faldet domme og
voldsudøvere er blevet dømt.
Men krisecentrene skal have redskaberne til at
kunne rådgive, politiet og andre fagpersoner skal
uddannes til at kunne spotte volden og sikre, at ofre
for psykisk vold bliver mødt på en professionel og
omsorgsfuld måde. Og sidst - men ikke mindst kvinden skal kunne magte at anmelde
voldsudøveren. Det er svært - og bevisbyrden er
tung.
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En af de organisationer, som kæmper en utrættelig
kamp for bl.a. ofre for psykisk vold er Danner i
København. Via sit lobby arbejde har Danner
presset på for at loven blev vedtaget. Man er
involveret i arbejdet med intens videreuddannelse
inden for advokatsamfundet og inden for politiet,
hvor der oprettes specialenheder til
efterforskningsarbejdet.
Der har i eftersommeren været indledende
drøftelser mellem Danner og SI DK ved traffickingudvalget om et samarbejde omkring erfaringerne
med loven og fokus på effekten af den.
Det er oplagt i forbindelse med to års dagen for
lovens ikrafttræden til april 2021 at sætte medie
fokus, hvordan loven så er blevet implementeret og
om den fungerer. Og hvis ikke, hvad kan der så
gøres for at få den til at fungere?
I de kommende måneder følger vi op på, hvad
samarbejdet konkret skal bestå i og hvordan SI DK
klubberne kan inddrages.
Kilde: Danner

menneskerettigheder - om ikke andet så på grund af den
massive mediedækning, den har modtaget lokalt!
Fremsend derfor løbende jeres Focus rapporter til SIE,
måske har I netop gennemført næste Project of the
month?
We Stand up for Women år 2019-2021
https://extranet.soroptimisteurope.org/sieextranet/pa
ges/public/download.jsf?id=fd9ba0b6-d5ba-40229397-cf5b58b139a9
Følg dette link til SIE’s hjemmeside og find ideer til at
følge SIE’s programområder. (bank of ideas in english)
(RØP)

Let’s Celebrate
Soroptimist International
Turning 100!

Annie Mortensen, PD

VENSKABSKLUBBER
Jeg har ansvar vedr. venskabsklubber og vil bede
jer kontakte mig, hvis der er ændringer i forhold til
de oplysninger der fremgår af vores medlemsbog.
Hvis man fremover ønsker en ny venskabsklub i
SIE er der en ny procedure, således, at kun
klubpræsident og sekretær kan anmode om en ny
venskabsklub og det sker via SIE’s hjemmeside,
men jeg vil meget gerne hjælpe.
Den ny vejledning kan I finde på på SIE´s
hjemmeside under downloads:
08 Programme & Advocacy,
Programme – Friendship Links
Instructions - her finder I i øverste højre hjørne:
Friendship Links Procedures som PDF fil
Men kontakt mig, hvis I ønsker en ny venskabsklub.
(RØP)

MÅNEDENS PROJEKT I SIE - PFR
I The Link finder vi nu Project of the month – læs om
månedens projekt og om aktive soroptimister i SIE.
Sidst udkomne link beskriver SI Club Tahiti-Papeete, om
Frankrig og om Fransk Polynesien hvor vold mod kvinder
og vold inden for familien er meget chokerende.
Soroptimisterne var vært for en aften med en temafilm
"På grundlag af sex", efterfulgt af en debat om vold mod
kvinder og piger, det samlede vigtige lokale aktører og
befolkningen. Drøftelserne var rige og frugtbare. Alt
overskud fra aftenen gik til lokale foreninger, der
bekæmper vold mod kvinder! Dette projekt har været
virkelig vellykket. Faktisk betragtes det som en fantastisk
måde at slå til lyd for kvinders og pigers

DE
for

17 VERDENSMÅL og
markering af 100-året
Soroptimist
International i 2021

Forretningsudvalget 2010-12 har haft kontakt til
Hans Tyrrestrup, og efter et besøg i hans atelier i
Thorstrup, har vi soroptimister i DK fået lov at låne
maleriudstillingen The Global Goals.
Ideen er, at:
Jubilæet skal fejres med at udvide kendskabet til
FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling med
en vandreudstilling af Hans Tyrrestrups ”The Global Goals” en fortolkning af verdensmålene på
lærred og i ord.
Et advocacy projekt der sætter fokus på verdensmålene og synliggør Soroptimist Internationals arbejde.
Aftalen er på plads og vi kan tilbyde 4 evt. flere
Soroptimist klubber i Danmark at låne udstillingen.
Udstillingen indeholder 17 malerier, en planche
med Hans Tyrrestrups digte og en video om kunstneren.
Udstillingen giver klubberne mulighed for at udbrede kendskabet til de 17 verdensmål, fejre Soroptimist Internationals 100-års jubilæum og gøre opmærksom på de nationale soroptimistklubbers arbejde og på Soroptimist Internationals samarbejde
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med FN om verdensmålene og en bæredygtig udvikling.

til projekterne.
læs mere her: Link til Projekter

Efter aftale med Hans Tyrrestrup har vi malerierne
til rådighed i ca. 2 måneder fra den 19.03. til 24.05.
2021.
SI Rødding-Gram-Toftlund har allerede en aftale
med Gram Slot i pinsen 2021 om udstilling af malerierne.
Det er et virkelig flot tilbud vi har fået, og vi fremsender meget gerne flere oplysninger til jer, kontakt os:
Forretningsudvalget for Danmarksunionen 2010-12
er, Hjørdis Hansen og Maj-Britt Scholz Andersen, SI
Ribe,
Ruth Ørbæk Petersen, SI Tønder Lisbeth Hass, SI
Esbjerg og
Kontaktperson: Joan Bruun Iversen SI Varde, telefon 24820089 eller send en mail: joan@bruuniversen.dk
(RØP)

Indbetal kr. 200,- til Soroptimist International Danmark
- via bankoverførsel på reg. 2600 konto
5496186240
- eller på Mobilpay 17623
det er rigtigt, at der kun er 5 cifre og når du
betaler kan du se, at det er til Soroptimist
International Danmark

Angiv ved bankoverførslen eller i en SMS dit
navn og CPR/CVR-nr. ved indbetalingen - så du
kan trække beløbet fra på selvangivelsen.
Ved betaling som Kernegiver og oplysning af
CPR/CVR-nummer accepterer man, at oplysningerne videregives til SKAT og at oplysningerne opbevares af hensyn til regnskabet.
Kopieret fra unionens hjemmeside (UK)

Det kan ikke siges og skrives
for tit:

Læs mere: https://www.soroptimistdanmark.dk/bliv-kernegiver-sidanmark

Bliv Kernegiver
Ved at betale 200 kr. om året til Soroptimist
International Danmark støtter du vores projekter til fordel for kvinder og piger.
Din og mange andres indbetalinger, sætter os i
stand til at hjælpe kvinder og piger verden
over med at udleve deres fulde potentiale.
Ordningen med årligt at skaffe 100 Kernegivere, der med angivelse af person/firmadata indbetaler kr. 200,- sikrer godkendelser, dels fra
SKAT til at modtage fradragsberettigede gavebeløb, dels fra Indsamlingsnævnet til at foretage offentlig indsamling uden anmeldelsespligt.
Du kan øremærke dit bidrag som Kernegiver til
et af vore SI, SIE- og unionsprojekter.
Da vi er en organisation af aktive kvinder over
hele verden, der bruger vores fritid på at hjælpe kvinder og piger til bedre rettigheder, uddannelse og status, går alle midler ubeskåret

Søg også inspiration på Unionens facebookside:
https://www.facebook.com/Soroptimistdanmark

God læse- og arbejdslyst til alle
Pas godt på Jer selv og hinanden
Ulla Koch
RPD – region 7
ullawintherkoch@gmail.com
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