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Sidste nyt

I efteråret 2020, hvor nyhedsbrev nr. 36 udkom,
tror jeg ikke at vi tænkte på, at Danmark blev lukket ned igen.
Dette nyhedsbrev har fokus på hvilke aktiviteter vi
kan sætte i gang ude i klubberne på trods af Corona. Hvordan får vi gang i projekterne? Hvordan holder vi liv i klubberne? Rigtig mange klubber har
brugt fantasien – tak for Jeres input. Det primære
fokus er projektarbejdet!
Der er spændende indlæg fra flere af vores klubber,
som vi håber kan inspirere til det videre arbejde til
gavn for kvinder og piger i den hele verden.
I er altid velkomne til at kontakte Jeres lokale RPD
for at få endnu mere inspiration
Vi står til Jeres rådighed
På RPD’ernes vegne

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

RPD mødet den 31. januar 2021
Søndag den 31 januar holdt vi RPD møde på ZOOM.
Det gik rigtig godt og med små pauser og en frokostpause varede mødet 3½ time. Alle deltog. Der
var stor tilfredshed med gennemførelsen af mødet,
når nu det ikke kan være anderledes.
Indledningsvis fik vi en orientering fra FU. Jeg har
vedhæftet link til mødereferater fra FU, - her det
sidste fra 15. januar 2021. Det er dejligt at alle kan
følge med i, hvad der sker
https://www.soroptimist-danmark.dk/wpcontent/uploads/2021/01/Referat-fra-moede-nr.-4den-15.-januar-2021-.pdf
Vi drøftede status for vores unionsprojekter, indhold
i RPD Nyt nr. 37, tiltag i forhold til Orange Dage (
arbejdsgruppe blev nedsat), L& R mødet, projekltarbejdet, herunder hvordan vi kan få flere klubber
til at indberette fokusrapporter. Vi havde også en
rundtur gennem regionerne
RPD gruppen har planlagt to møder: RPD møde den
7/3 og udvælgelse af projekter i relation til Best
Practice Award den 11/4.
Næste nummer af RPD Nyt er planlagt til at udkomme medio april.
(UK)

Nyt fra regionerne
Fokus i dette nyhedsbrev er ikke på regionerne men
på klubberne. Der er ikke alle regionalmøder, der er
gennemført og rigtig mange regionsprojekter er i
”støbeskeen”, men afventer at verden bliver mere
normal igen. Der vil dog i dette nyhedsbrev være en
beretning fra region 7: Videreuddannelse af piger/kvinder i Uganda (se nedenfor)

Inspiration til klubaktiviteter i
en Coronatid
Set i et helikopterperspektiv er der store forskelle
på aktivitetsniveauet i vore klubber. Nogle klubber
gennemfører virtuelle møder, andre holder ingen
møder. Nogle virtuelle møder er ”hybridmøder”: Det
betyder, at nogle sider fysisk sammen fx 2-3 perso

ner, men er koblet op til det virtuelle møde. På den
måde kan man hjælpe de medlemmer, der ikke har
mulighed for online adgang. Ved det virtuelle møde
er det muligt, at holde 3 minutter, have foredrag, ja sågar medlemsoptagelse som det skete i SI Kerteminde. SI Hillerød har holdt 70 års jubilæum virtuelt. Når man har prøvet de virtuelle møder et par
gange finder man ud af at det er en god erstatning
for det fysiske møde, når situationen er som den er.
I får her, hvor jeg ”har set ind i klubberne” nogle
ideer til inspiration:
• Man kan begynde med at holde bestyrelsesmøderne virtuelt
• Korte virtuelle møder: jule- og nytårshilsen,
og mellem medlemmerne,
• Småmøder udenfor: gå- og vandreture, engelsk på walk and talk ture,
• Udsende oplæg til medlemmerne med
deadline for tilbagemelding, julehilsen uddelt personligt, kædemails til medlemmerne, hvor klubbens medlemmer på skift fortalte om tanker, glæder og frustrationer i
en Coronatid ( SI Rødding-Toftlund-Gram)
Samme emne i SI Grenaa med en mailstafet
som blev udsendt hver onsdag som en
slags tre minutter, som har betydet at klubbens medlemmer har lært hinanden rigtig
godt at kende
• Månedsbreve fra præsidenten
• Salg af diverse produkter udendørs
• Mange aktiviteter i forbindelse med Orange
Dage (se nedenfor), herunder også Orange
Dage på facebook
Dette er kun et lille udpluk af ideer og muligheder.
Og med den aktivitet, så kunne det være en mulighed at sætte tanker i gang omkring projektarbejdet.
Sæt medlemmerne i gang med en brainstorm over
muligheder. Lad hver medlem indsende forslag til
KPD. Hold et medlemsmøde, hvor I drøfter de mange forslag.
Måske kan det genere nye projekter, der kan sættes i gang. Når klubberne så kan mødes igen, er der
noget godt at vende tilbage til. Derfor brug tiden
fornuftigt i denne Coronatid. Medlemmerne venter
bare på at blive sat i gang.
(UK)

Hvordan arbejdede vi med projekter førhen?
Mange af vores ældre medlemmer, - både i alder og
anciennitet, er måske lige nu forhindret i at møde
fysisk frem eller deltage i virtuelle møder. Disse
medlemmer sidder inde med en stor viden om,
hvordan vi som soroptimister tidligere arbejdede
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med projekter. RPD gruppen vil rigtig gerne formidle denne viden.
Så derfor kære præsidenter, KPD’ere eller andre,
der læser dette nyhedsbrev: sæt liv i klubben ved at
få de ældre medlemmer til at fortælle om
(nedskrive) deres erindring om projektlivet førhen.
Del oplevelserne i klubben og send gerne Jeres bidrag til Ruth Ørbæk Petersen eller undertegnede. Vi
vil samle disse bidrag og bringe nogle af indlæggene i RPD NYT
ruthjorgen@mail.tele.dk
ullawintherkoch@gmail.com
(UK)
Til inspiration har to af vore medlemmer fra SI
Skanderborg skrevet følgende:
v/ soroptimisterne Hanne Hagn-Meincke og Irma
Andersen - begge optaget i klubben i 1985 samt
samtale med tidligere optagne.
Klubben blev chartret 6. april 1960.
De første år gik klubbens arbejde meget ud på at
skabe et godt sammenhold. Man besøgte
virksomheder og havde foredragsholdere om mangt
og meget og fik dannet sig et indtryk af, hvor og
hvordan man kunne gøre en indsats. Ved det første
lands- og repræsentantskabsmødet efter
chartringen fik klubben "tildelt 2 flygtninge", der
boede i en østrigsk flygtningelejr. 2 medlemmer fik
til opgave at korrespondere med dem. I 1965 fik
klubben kontakt til en børnehave i Grønland, som
man støttede økonomisk, indtil den blev nedlagt et
par år senere. Man fik også kontakt til
Sclerosehjemmet i Ry. I 1971 besluttede man at
støtte "Bette Nøk", en forretning, der solgte
husflidsarbejder, som blev drevet af frivillige (bl.a.
soroptimister) og hvor overskuddet gik til
humanitært arbejde.
Man har hvert år på generalforsamligen valgt,
hvilket projekt, man ville støtte: Dansk
Flygtningehjælp, Terre des Homes:
Børnelandsbyen på Als, Gratis medlemskab af
soroptimistlubben for 1 år til en flygtningekvinde,
Ure til jordemødre i Afrika, Vand til Senegal, CCF
Børnefond, Rwanda, Vitaminpiller o.a. medicin til
børn i Polen, De lokale plejehjems bus "Linie 3",
Lydavisen for svagtseende i Skanderborg,
Vandrensning i Nigeria, Projekt i Peru, Salg af
Unicef kort, Salg af sløjfer for AIDS sagen, Støtte til
selvhjælpsgrupper i forbindelse med Kirkens
arbejde, støtte til indvandrergrupper (kvinder).
I 1991 blev man på et regionalmøde i Region 2
(efter et foredrag ved 2 rumænske flygtninge, der
fortalte om de forfærdelige forhold for befolkningen
og på børnehjem i særdeleshed) enige om at gå
sammen om et regionalprojet i Rumænien efter
Ceausescus fald. Der blev sammensat en
arbejdsgruppe med en repræsentant fra hver af de

5 klubber, der dengang var i regionen
1. aktivitet var, i alle klubber, at pakke i alt 200
sorte sække med ting, som de rumænske
foredragsholdere havde oplyst, at man manglede.
Der blev i hver sæk skrevet navn og adresse på den
danske soroptimist, der var med. Mange fik svar fra
modtagerne og havde kontakt i flere år.
Transporten til byen Craiova i det østlige Rumænien
foregik med lastbil, betalt af og i samarbejde med
Red Barnet, Århus afdelingen, hvor Hanne Jensbo
var formand. Sækkene blev fordelt med hjælp fra
Red Barnet afdelingen i Craiova .
Efterfølgende kørte 2 personbiler med soroptimister
og al den nødhjælp, der kunne stuves ind til Craiova
og skabte kontakt til primært skolelærere. Alle de 5
klubber involverede sig i hjælpearbejdet. Op genne
90-erne blev der foretaget mange bus- og privatbil
ture til Rumænien. Mange rumænske kvinder blev
involveret. 1. soroptimisklub blev chartret i Craiova
13. september 1993. Flere rumænske byer og flere
kvinder kom til, stor udveksling af forskellige
grupper: skolebørn, spejdere, skolelærere,
soroptimister. Også mange andre danske
Soroptimistklubber deltog og støttede, økonomisk
og personligt. Økonomisk gjorde den danske
daværende Demokratifond udvekslingen mulig.
Rumæniensudvalget (nu med kun 4 klubber i
regionen), lever stadig og støtter
soroptimistklubberne med venskab, personlig støtte,
økonomisk støtte til deres klubliv, besøg i
Rumænien og Danmark. Der er nu 8
soroptimistklubber i landet. Udvalget støtter alle og
har besøgt alle. Projektet fik Best Award i Sidney i
2003.
Senere - da der var 10-11 klubber i region 2 deltager Skanderborg klubben i et lignende
regionsprojekt i Ukraine, med støtte og besøg.
Efter soroptimister i Europa havde afholdt en
ungdomslejr var der en gruppe soroptimister i 3-4
østjyske byer, der i 1985 etablerede en ungdomslejr
i Balle for 44 unge fra DK og udland. Skanderborg
deltog med 2 døtre af nye soroptimister.
Det inspirerede 4 klubber (heraf Skanderborg) i
region 2 med støtte fra Birkerød klubben til
oprettelse af en Youth Crosiere i 1999. 16 unge fra
DK og udland. Privat indkvarteret.
Også besøg af kvinder fra Georgien.
Skanderborgklubben har gennem årene været pænt
repræsenteret ved de årlige L&R møder og ved
regionalmøder, men også SI conventions, SIE
kongresser samt nordiske dage. Disse igangsatte
støtte til projekter, der blev besluttet der.
Koordinatorerne, AAA og nu PD med RPD og KPD
har været inspirerende for os.
Tidligere var alle klubmedlemmer placeret i 3
grupper med hver en koordinator og 2 af de 6
koordinatorområder. Bestyrelsen omplacerede
grupperne hvert andet år. De skulle inspirere til
projektarbejdet i klubben.
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Inspiration til arbejdet med
projekter – fra hjemmesiden
Nogle klubber har haft svært ved at komme i gang
med egne projekter. Derfor har RPD gruppen
samlet et katalog med idéer til projektarbejde på
unionens hjemmeside. Vi håber, at idéerne kan
inspirere klubberne til at komme i gang med nye
projekter. Kataloget indeholder også nogle
værktøjer, som kan være til nytte i det praktiske
arbejde med projekter.
Her kan man finde:
Link til Verdensmål 4, Kvalitetsuddannelse og
verdensmål 5, Ligestilling mellem kønnene
Forslag til projektemner under Verdensmål 4 og 5
Eksempler på aktuelle projekter i klubberne
Skabelon til projektbeskrivelse
Link til SIEs Project Matching program
Eksempel på en kommunikationsstrategi
Eksempel på en kommunikationsplan
Vejledning til indberetning af fokusrapporter
Eksempel på en fokusrapport
Kontaktoplysninger til ressourcepersoner i
klubberne til processer og foredrag

•
•
•

Henvisning til inspirationskataloget på unionens hjemmeside
Henvisning til det oversatte skærmprint fra
SIE´s hjemmeside (tak for oversættelsen af
materialet)
Henvisning til projectmatching

Materialet kan rekvireres ved at kontakte Aase
Krag- Petersen, aakp111@gmail.com
( AKP)

Region 7s regionsprojekt – beretning fra et besøg i Uganda
Mødet med 10 sponsorpiger, Sr.Elizabeth og
”Afrikas Perle”.
Få dage før corona lock down i 2020 kom jeg hjem
fra en 16 dages meget stor oplevelses tur, hvor jeg
så kunst, kultur, flot natur og vilde dyr i Uganda.
Turens helt store højdepunkt var mødet med 10
fantastiske sponsorpiger og gensynet med
Sr.Elizabeth, som I måske husker fra hendes besøg
på LR-mødet i 2018 på Musholm.

Inspirationsmaterialet kan ses på unionens
hjemmeside: https://www.soroptimistdanmark.dk/rpd-inspiration/
Hvert dokument kan benyttes uafhængigt af de
andre.
RPD gruppen modtager meget gerne forslag til
andet inspirationsmateriale, som andre klubber kan
have glæde af. Listen kan suppleres løbende.
Med udgangen af 2022 vil RPD gruppen evaluere
idékataloget. Har det været anvendt i klubberne?
Har det bidraget til at lette og fremme
projektarbejdet?
(AGC)

Inspiration fra SI Silkeborg til
projektarbejdet
I Silkeborg er vi ved at udarbejde en proces, hvorefter grupper a 5 fra klubben skal udvikle områder/emner til kommende projekter. Grupperne opfordres til at arbejde virtuelt, men kan naturligvis også vælge at mødes fysisk med god afstand. Materialet består af følgende :
•
•
•
•

Gruppeinddeling
Hvorfor arbejde med projektudvikling?
Hvordan arbejde med projektudvikling?
Oversigt over igangværende projekter, i
union, i region og i klubber

Igennem 9 år har Region 7 klubberne sponsoreret
videreuddannelse for unge piger fra meget fattige
familier i Uganda. Sr.Elizabeth udpeger pigerne,
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fordi de er dygtige. Ved mødet med dem, blev jeg
bekræftet i, at pigerne er engagerede, ydmyge,
glade og fuld af drømme for fremtiden. Pigerne er
bevidste om, at de får en enestående mulighed for
at få en fremtid, som de ellers ikke kunne se frem til.
Uganda er 5½ gange større end Danmark og kaldes
”Afrikas Perle”. Landet fik det kærlige tilnavn tilbage
i 1908, da Winston Churchill besøgte landet. Han
blev så begejstret for landets flotte natur og venlige
folk, at han gav det tilnavnet ”Afrikas Perle”, og
navnet er fuldt forståeligt blevet hængende. Landets
42 mill. mennesker har verdens yngste befolkning.
Mere end halvdelen er under 18 år og
gennemsnitsalderen er 59 år.
Der var valg i Uganda 14. januar 2021. 76 årige
Yoweri Museveni blev genvalgt, og når hans nye 5
årige periode udløber, har han siddet 40 år på
posten. Han har indført politiske og økonomiske
reformer, men landet er stadig i dag blandt verdens
fattigste og mest korrupte. Af landets ca. 42 mill.
mennesker stemte 5½ mill. eller 60% på Museveni.
Valgkommissionen godkendte valget på trods af, at
landets regering havde slukket for internettet for
bedre at styre Museveni til genvalg.
I Uganda er pandemien ikke det største problem,
men derimod sulten, som følgevirkning af pandemi,
naturkartestrofer, som oversvømmelser og
græshoppesværme, der ødelægger afgrøderne.
På Unionens hjemmeside under regionsprojekter
kan du læse om pigerne og projektet.
Jeg kommer gerne til et klubmøde og fortæller om
projektet og min tur. Hvis pandemien tillader det,
tager jeg til Uganda i starten af 2022.
Gunver Jensen
SI Kalundborg

Best Practice Award
Best Practice Award SIE – deadline 28. februar
2021
Det er nu I skal udfylde ansøgning og fremsende
den til SIE, hvis jeres klub i 2020 har gennemført et
projekt der kan være en award værdig.
Ansøgningsskemaet finder i på SIE’s hjemmeside.
Login, downloads, under 08 Programme &
Advocacy , Programme Best Practice Awards 2021,
der ligger BPA 2021 Application form klar til
udfyldelse og fremsendelse til SIE.
I Soroptimiståret 2019/20 er der fra danske
klubber indsendt 26 PFR fokusrapporter, fra
Norge er der indsendt 84 og Holland 56. I
soroptimiståret 2018/19 havde danske klubber
indsendt 46 PFR og i 2017/18 69 PFR.
Danske Soroptimister er meget aktive, f.eks. i
forbindelse med Orange Dage. Antallet af PFR for
2020 kunne let have været væsentligt højere. Hvad
kan årsagen være til, at vi undlader at indsende en
PFR? Hvis det er fordi I som KPD mangler hjælp,
står alle RPDere til rådighed, vi hjælper meget
gerne.

Det er jo de indsendte PFR rapporter der sikrer os
den Consultative Status i FN, som vi fik i 1984.
Derfor har indberetning af PFR høj værdi. I kan se
og høre mere om vores kontakt til FN og 100 år
som Soroptimist på den video, som
Danmarksunionen har optaget i forbindelse med det
gennemførte webinar 26.01.2021. Her er direkte
link til videoen Webinar om SI's historie, FN og
Advocacy - YouTube, men I kan også finde den ved
at gå på Unionens hjemmeside OM OS og 100års
jubilæum, Rigtig god fornøjelse.
(RØP)

Orange dage på torvet i Silkeborg

Orange dage

Trods Corona har rigtig mange klubber haft
aktiviteter i forbindelse med Orange dage
Her får I lidt inspiration:
• Uddeling af flyers og mandariner af
medlemmer med orange tørklæder i flere
klubber
• Orange lys på ”Dronning Dagmar” i Ribe.
Laminerede flyers til uddeling.
• Pyntning af juletræer med orange blikfang i
Billund
• Bod på hovedgaden i Haderslev med
orange blomster, lys og julehjerter. Lotteri
med gaver som orange karkklude og orange
marmelade
• Orange udsmykning af ”soroptimistræerne”
i Næstved’
• Genbrugsbutikken blev pyntet op med
orangefarver i Nykøbing
5

•
•
•

Orange sko, orange balloner, clementioner i
Silkeborg
Kvindestatuer fik orange tyl i Slagelse
Masser af tyl på juletræer samt placering af
40 orangemalede højhælede sko på de
toppede brosten i Holbæk med teksten:

(UK)

Sidste nyt fra CISU
NY SIE platform Soroptimist Entrepreneurs
www.soroptimist-entrepreneurs.org er en platform
for soroptimister der har egen virksomhed. Tag et
kig og se om det er noget for dig!
CISU Danmarksunionen er medlem af CISU, det
giver os mulighed for at få rådgivning og deltagelse i
CISUs kurser. Ligesom det er muligt at søge om
midler til projekter. I finder listen over kurser og
muligheder på www.cisu.dk
Vi kan orientere om, at Styregruppen for Region 4´s
regionalprojekt i øjeblikket deltager i et kursus i
Design og planlægning af civilsamfundsindsatser
(projekt making) et kursus over to lørdage og et par
eftermiddage. Styregruppen arbejder for at etablere
et projekt i samarbejde med SI Tororo i Uganda.
Gruppen deltager i kurset for at dygtiggøre sig og
sikre regionens projekt etableres under de
allerbedste forudsætninger.
(RØP)

VENSKABSKLUBBER
Venskabsklubber vi har fået henvendelse fra
soroptimist Miriam Wrobel, som er medlem i SI
Pardes Hanna-Karkur i Israel. Miriam er født i
Nykøbing Sjælland. Miriam vil meget gerne i kontakt
med danske soroptimister og klubben ønsker en
dansk venskabsklub. Ikke alene SI Pardes Hanna-

Karkur ønsker en dansk venskabsklub det gør SI
Netanya også. I kan søge klubbernes navne på
SIE´s hjemmeside, der ligger på hjemmesiden
oplysning om et gennemført projekt for begge
klubber og ad den vej er det mulige at kontakte
klubben. Henvend jer venligst til mig, hvis I er
interesseret i en ny venskabsklub i Israel, eller
måske har I et andet land i tankerne. Tænk på i
dag kan vi jo også mødes virtuelt med vore
venskabsklubber. Ruth Ørbæk Petersen
ruthjorgen@mail.tele.dk
(RØP)

S
Læs mere om aktiviterrne i anledning af !00 året på
SI Danmarkas hjemmeside:
https://www.soroptimist-danmark.dk/

Kunstudstilling

DE 17 VERDENSMÅL og markering af
100-året for Soroptimist International i
2021
Vandreudstillingen med Hans Tyrrestrups 17
malerier af FNs Verdensmål. FU udvalget fra
2010-2012 der koordinerer kunstudstillingen glæder
sig over samarbejdet med Hans Tyrrestrup og de 7
klubber, der indtil nu har besluttet sig for at
gennemføre udstillingen. Udstillingen bliver vist på
et museum, i kirker, musikhuse, centre, og sågar på
et slot. Og ikke at forglemme i FN-BYEN. Joan
Bruun Iversen, SI Varde, som er kontaktperson
oplyser, at der stadig er ledige uger, hvis flere
klubber har lyst til at arrangere udstillingen som en
event i anledning af, at SI fylder 100 år. Send en
mail til joan@bruun-iversen.dk, hvis du gerne vil
vide mere om projektet.
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SOROPTIMISTERNES VANDREUDSTILLING kan
ses i og arrangeres af soroptimisterne i: FN BYEN,
UN City i København Soroptimist International
Esbjerg Soroptimist International Skive,
Soroptimist International Grindsted-Billund
Soroptimist International Silkeborg
Soroptimist International Sønderborg
Soroptimist Intern. Rødding-Gram-Toftlund
Soroptimist International Kalundborg
(RØP)

Illustration fra bogen

SIE Mentoring Handbook 2020

RPD gruppen vil sætte fokus på mentor arbejde.
Allerede i dag er der flere klubber/klubmedlemmer
der er mentorer i lokalsamfundet. Det er gode projekter, hvor vi virkelig kan gøre en forskel for kvinder og piger.
På Danmarksunionens hjemmeside i Biblioteket
under Blanketter & Vejledninger, finder i under
Vejledninger SIE Mentoring Handbook 2020, det
er en vejledning i at komme i gang med et projekt i
mentorarbejde.
Bogen er på engelsk, men fint illustreret. RPD gruppen arbejder med en vejledende oversættelse af
bogen til dansk.
Det kommer I til at høre mere om.
(RØP)

Moving the World to end Hunger
Kære alle Klubpræsidenter og Klub Program Direktøre
Emne: Moving the World to end Hunger 2021
Moving the World (MtW) to end Hunger 2021
Moving the World er et Stop Sult projekt, som
soroptimisterne afvikler i samarbejde med
FN - Verdens Fødevare Program (WFP) og FN Forbundets STOP SULT FOND.
Tidspunkt
Klubbernes aktiviteter og donationer kan foregå hele året. Det er helt op til hver enkelt klub
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hvornår og hvordan, man ønsker at deltage, blot
skal donationen være indsat på Stop Sult
Fondens konto inden udgangen af oktober måned
2021 for at komme med i årets opgørelse
Fortsættes………………….
Resten af skrivelsen fra Annette Huss, Henriette
Beck Møller Thea Dalsgaard og Else Larsen er
vedhæftet som fil til dette nyhedsbrev
Som det fremgår af skrivelsen er takkeskrivelsen
nedenfor sendt af Princessa Yennaga Klubben i
Burkino Faso
Ouagadougou March 2020
Greetings to all our soroptimist
sisters in Denmark
SI Princess Yennega congratulate and thank
the 30 Danish Soroptimist clubs for raising
such a huge amount (25.660 Euro) in order to
support the school meals in Burkina Faso in
2020.We, SI Princess Yennega, wish you all a
good and successful annual Moving the World
to End Hunger meeting. We extend our
greetings, thanks and gratitude to the
soroptimists attending this meeting. We
appreciate the good partnership between our
clubs, a partnership which we need so much,
specially now, due to the current problems of
insecurity in Burkina Faso. But we believe in
the resilience of our communities affected by
terrorism.All our best regards

gangen for ligestilling og kvinders rettigheder over
hele verden, identificere udfordringer, skabe globale
standarder og normer og formulere politik, der promoverer ligestilling og kvinders rettigheder. Under
kommissionens samling forhandles og vedtages et
slutdokument med skiftende tematisk fokus.
Hovedtemaet for CSW 65 samlingen er “Women's
full and effective participation and decision-making
in public life, as well as the elimination of violence,
for achieving gender equality and the empowerment
of all women and girls” (Kvinders fuld og effektiv
deltagelse og beslutningstagning i det offentlige liv,
samt afskaffelse af vold, for at opnå ligestilling mellem kønnene og styrkelse af alle kvinder og piger.)
Opfølgningstemaet for samlingen er: “Women's empowerment and the link to sustainable development”
(Kvinders empowerment og linket til en bæredygtig
udvikling).
Vi arbejder på at oversætte den skriftlige erklæring
som SI har sendt til FN. Den bliver lagt på SI Danmarks hjemmeside, så snart den bliver oversæt.
Man kan læse den på engelsk på dette link:
https://www.soroptimist-danmark.dk/wpcontent/uploads/2021/01/SI-CSW65-WrittenStatement_Final-1.pdf

SI Princess Yennega
Georgette and Bernadette

CSW online

Sidste nyt: læs nyhedsbrevet om

bla: regler

FNs kvindekommission CSW 65

om offentlige og private indsamlinger og om nyt

I år, afholdes FNs kvindekommission - Commission
on the Status of Women CSW 65 fra den 15. til den
26. marts 2021. På grund af Corona bliver CSW
møderne i år virtuelle. Det betyder at alle kan følge
med i CSW65 møderne via live webcast på
http://webtv.un.org/
Du kan tilmelde dig gratis og få adgang til platformen under CSW for at se begivenhederne eller betale for adgang til platformen i en længere periode.
Platformen kører arrangementer 24 timer i døgnet
for at gøre dem tilgængelige for verden:
https://ngocsw.org/ngocsw65/
FN’s Kvindekomission er det vigtigste globale mellemstatslige organ, som årligt samler mange tusinde, delegerede fra FN’s medlemslande for at fremme kvinders rettigheder og ligestilling globalt. Mødet
er en mulighed for verdens lande at evaluere frem-

udvidet unionsprojekt ”stop vold mod kvinder”
news@soroptimist-danmark.

God læselyst - på RPDernes vegne
Ulla Koch
ullawintherkocn@gmail.com.com/mail/u/0Sid

ste
m/mail/u/0/#
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Sidsørsel på der kun er 5 cifre og når du betaler kan u se, at det er Angiv ved bankoverførslen eller i en SS dit navn o
Ved betaling man, at
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