
 

  

   

 

 

 
                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
Øverst fra venstre  
PD: Ina Dorfmann (ID), APD: Aase Krag-Petersen ( AKP), Region 2: Hanne Slot Meyer ( ASM), Region 3: Kirsten Torpe (KT), 
Region 4: Anne Mette Friis Petersen ( AMP), Region 5: Dorthe Borlund (DB),Region 6: Gunvor Bruus (GB),  Region 7: Ulla 
Koch (UK), Region 8: Hanne Duffy (HD)  

 
RPD NYT nr. 41/ maj 2022
 

 
I dette nummer kan du læse følgende: 
 

• L&R mødet samt mødet i RPD gruppen 

• Best Practice Award 

• Evaluering af kurset 19 marts 2022 

• Kommende kurser og webinarer 

• Verdens bedste nyheder med verdens 
bedste morgen 

• Orange Dage SIE 

• Orange Dage 2022 og ny arbejdsgruppe 

• Status for unionsprojekter 

• Nyt projekt 

• Om Kvinderådet 

• Kvinderådets nye styrelse 

• Sidste Nyt, herunder region 6 
 
 

 

 

 

 
Kære alle, der læser dette nyhedsbrev 

 

Dette nyhedsbrev har fokus på de aktiviteter og til-
bud, der er i efteråret 2022. I forbindelse med ud-

delingen af Best Practise Award bringes Ina Dorf-
manns tale fuldt ud, da Ina har fokus på, hvor vig-

tigt det er, at arbejde med projekter og udarbejde 
fokusrapporter 

Læs nyhedsbrevet og bliv inspireret til det videre ar-

bejde med bla. Orange Dage, projektarbejde mm. 
I er altid velkomne til at kontakte Jeres lokale RPD 

for at få endnu mere inspiration 
 

På RPD’ernes vegne  

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

mailto:ullawintherkoch@gmail.com
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RPD mødet den 29 april samt L&R 
mødet 30 april – 1 maj 2022 
 
RPD- gruppen holdt forud for L&R møde om fre-
dagen RPD møde. På dagsordenen var bla Uni-
onsprojekterne, hvor vi besluttede at RPD- gruppen 
indberetter fokusrapporter (FPR) for alle disse pro-
jekter. Vi drøftede evalueringen af kurset den 19 
marts samt tog beslutning om nye kurser. ( Læs  
mere på side 4) 
Orange Dage var også på dagsordenen, herunder 
nye tiltag fra SIE. 
Næste møde holdes den 4 september i Vissenbjeg. 
I kan læse referatet fra RPD- mødet den 29 april 
2022: https://www.soroptimist-danmark.dk/referater-
fra-rpd/ 
 
RPD gruppen opfordrer til at alle klubber sender en 
kort oversigt over deres projekter og evt. nye 
aktiviteter senest den 15. juli til Aase Krag-Petersen 
(aakp111@gmail.com). Til brug ved mødet den 4. 
september 2022. 
  
RPD- gruppen fulgte med spænding drøftelserne 
vedrørende den nye struktur på L&R mødet, Men 
nu er det besluttet: RPD bliver til DPD samt at SI 
Danmark opdeles i tre distrikter i stedet for 8 
regioner. Det bliver udfordrende men også 
spændende  at arbejde videre i den nye struktur 
 
Den nye struktur træder i kraft 1. januar 2023.  
Som det fremgår af  nedenstående fortsætter alle, 
der er valgt som RPD som DPD i den periode, de er 
valgt for 

 

Distrikt 1 Hanne Slot Meyer 2021-2023  Kan 
genvælges  Aase Krag-Petersen*) 2021-2023 Kan 
genvælges  
 
Distrikt 2 Anne Mette Friis Pedersen 2021-2023 
Kan genvælges 2 Ingen kandidat  
 
Distrikt 3 Rita Offersen 2023-2024  Kan genvælges 
3 Else Nørgaard 2023-2024  Kan genvælges  
Hanne Duffy 2019-2023 Kan ikke genvælges  
 
*) Aase Krag-Petersen er pt. APD. Dette begreb 
udgår, men Aase fortsætter som APD i 2023 og kan 

så genvælges som DPD i 2023. Der mangler en 
DPD i distrikt 2. 
 
Følgende RPDere fratræder den 1. januar 2023; 
Kirsten Torpe, Gunvor Bruus og Ulla Koch 
(UK) 

 

Best Practice Award 
 

 
 
Jeg har valgt at bringe hele talen, som blev holdt af 
PD Ina Dorfmann med lidt redaktionelle 
understregninger. Grunden til dette er, at Ina i sin 
tale kom ind på så vigtige emner som: :Vores 
status i FN, vigtigheden af fokusrapporter, fokus 
på kvinder og piger og som forududsætning for 
at dette, at klubberne arbejder med projektorer 
indenfor vores fokusområder 
(UK) 
 
Trods Corona, har soroptimisterne fortsat arbejdet 
med at gennemføre projekter over hele verden. 
Det bedste projekt vælges ud af de PRF’er (fokus-
rapporter), som er blevet indberettet af klubber/regi-
oner.  
Jeg vil gerne bruge lidt tid på at tale om hvorfor 
PFR’er er vigtige. 

 
Vi ved eller har hørt om at SI har General Consulta-
tiv Status i FN, som er den højeste kvalifikation der 
tildeles en NGO.  

 
General Consultativ Status betyder, at vi som orga-
nisation: 
 

• Deltager i Det Økonomiske og Sociale Råd 

(ECOSOC) møder. 

• Sender skriftlige rapporter om vores arbejde 

og skriftlige erklæringer til FN.  

https://www.soroptimist-danmark.dk/referater-fra-rpd/
https://www.soroptimist-danmark.dk/referater-fra-rpd/
mailto:aakp111@gmail.com
https://www.soroptimist-danmark.dk/
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• Har ret til mundtlige udtalelser under inter-
nationale debatter og konferencer. 

• Kan repræsentere under parallelle begiven-
heder eller andre fora organiseret af 
NGO'er eller stater. 

• Kan organisere parallelle arrangementer til 
FN-konferencer. 

• Har direkte kontakter med staternes delega-
tioner i FN. 

 
134 NGO’er har General Consultativ Status, men 
kun 11 af dem arbejder fokuseret for at forbedre for-
holdene for kvinder og piger. (Alle de andre hjælper 
andre grupper). Vores organisation er en af de 11. 
Det er derfor meget vigtigt, at vi i klubberne fokuse-
rer på, at det er kvinder og piger, vi støtter, da 
det er vigtigt, at vi bevarer vores fokus på vores 
målgruppe. 
 
Så, hvad er sammenhængen mellem PFR’er 
(klubbernes projekter) og vores internationale 
arbejde? 

 
- Den enkelte klub via sine projekter er med til at 
sikre, at vores repræsentanter i de internationale or-
ganer (f.eks. FN’s kontorer i New York, Geneve, Pa-
ris, Wien, Nairobi, Bangkok og Rom) bruger vores 
PFR’er som fakta og materiale i deres arbejde med 
at sætte fokus på pigers og kvinders forhold for der-
igennem at få dem ændret i en større skala, ex. på 
nationalt plan via lovgivning. 
 
- Der er gennem vores indberettede fokusrapporter, 
at vores internationale repræsentanter kan påvise 
vores berettigelse til at blive hørt og til at forhandle 
 
- Repræsentanterne søger rent faktisk i databasen 
efter relevante projekter for det arbejde, de skal til at 
udføre, og derfor er det så vigtigt, at vi besvarer 
spørgsmålene i fokusrapporten uddybende, så de 
kan søge de rigtige rapporter frem.  
 
RPD-gruppen har gennemgået og drøftet  hver en-
kelt fokusrapport i perioden 1/10 2020 - 31/9 2021. 
Vinderprojektet blev udvalgt ud fra følgende krite-
rier:  

• Projektet skulle falde ind under vores fokus-
områder 

• projektet skulle specifikt hjælpe kvinder og 
piger 

• projektet skulle have varig effekt og støtte 
varige forbedringer for kvinder og piger  

• projektet måtte gerne være gennemført i 
samarbejde med en anden klub/flere klub-
ber eller med en ekstern partner 

• der er en god og fyldig beskrivelse af pro-
jektet i fokusrapporten. 

 
Ud over, at fokusrapporten skal indeholde en fyl-
dig beskrivelse af projektet, er det også vigtigt, 
at titlen på projektet er så informativ, at man kan 

finde rapporten, når man søger i databasen. Ex. 
skal den både indeholde oplysning om hvor projek-
tet finder sted og hvad målet er for projektet. ex. ud-
dannelsesstøtte til 4 kvinder i Moldova. 
 
Det projekt, som blev valgt som vinderprojekt, kom-
mer omkring flere FN´S Verdensmål for en bære-
dygtig udvikling. Projektet handler om uddannelse 
af 32 kvinder fra Angola til traditionelle jordemødre 
/samfundsagenter.  
 
Vinderprojektet illustrerer tydeligt de 3 E’er som 
soroptimisterne arbejder for:  
Educate, Empower or Enable 
 
Uddanne - give nogle værktøjer 
Styrke - give tillid til den uddannede  
Muliggøre - skabe forhold, så uddannelsen kan 
bruges 

 
Ester Chilala, projektets kontaktperson og leder af 
Mamas Optimistas de Angola: ” Kurset er gennem-
ført med succes. Både lærere og studerende er 
glade og taknemmelige. Det var en stor sejr for vo-
res studerende, da de, efter dette kursus, blev både 
traditionelle jordemødre og samfundsagenter.  … Et 
af vidunderne ved disse udviklingsprojekter er styr-
kelse af disse modige kvinder. På den ene side vil 
de hjælpe med at reducere den høje spædbørns- 
og mødredødelighed, og på den anden side vil de 
blive økonomisk selvforsørgende. Det betyder en 
forbedring i deres eget liv og i hundredvis af andres 
 familier liv.” 
 

 
 
Projektets titel er " Traditional Midwifes in Angola – 
Supplementary training II” og det er udarbejdet af 
Region 1 som hermed blev modtager af Best Prac-
tice Award 2022. Stort tillykke til Region 1! 

(ID) 
 

Evaluering af kurset den 19 marts 
2022 
 
45 soroptimister fra hele landet deltog i kurset om 
projektarbejde den 19 marts 2022 i Vissenbjerg.. 
Kurset indeholdt oplæg, gruppearbejde, små øvel-
ser samt refleksion. Umiddelbart efter kurset blev 
der gennemført en skriftlig evaluering, som med 
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tydelighed viste, at der var stor tilfredshed med kur-
set. 
RPD- gruppen har gennemgået evalueringerne og 
vi er glade for, at så mange efter kurset har fået en 
forståelse for, hvorfor klubberne skal arbejde med 
projekter og hvorfor de skal indberettes som fokus-
rapporter. Forskellen mellem projekter/advocacy- 
donationer og moneymaking arbejdede vi også med 
og her svarer de fleste at det gav dem en større for-
ståelse for forskellene. Af evalueringen kan vi læse 
at emner som projektudvikling og anerkendende ud-
viklingsprocesser skal der arbejdes mere med for at 
det bliver brugbare værktøjer ude i klubberne. På 
spørgsmålet om, der var balance mellem indlæg og 
involvering så viser svarene, at det var der stor til-
fredshed med. 
RPD – gruppen har på baggrund af evalueringen 
planlagt nye kurser i det kommende år 
 

 
 
(UK) 
 

Nye kurser 
 
I RPD gruppen er vi enige om at gentage kurset 
om projektarbejde, januar 2023 som et fysisk 
møde. I vores strategi for RPD- arbejdet (fremover 
DPD) har vi besluttet at holde et kursus om projekt-
arbejde hvert år. Det vil I kunne læse mere om 
 
Men vi har også besluttet at holde et opsamlings-
kursus for deltagerne på kurset den 19 marts 
2022. Dette kursus holdes som et webinar og vil fo-
regå den 4. oktober 2022 kl. 19.00-20.00 
Inden udgangen af juni bedes alle, der tænker at 
deltage i opsamlingskurset sende spørgsmål og 
kommentarer til Aase eller undertegnede, så vi kan 
indarbejde materialet i webinaret 
 
Derudover påtænker vi at holde et webinarkursus i 
projektkultur i klubberne den 20 september 2022 
(mere herom senere) 
(UK) 
 

 

 

 
: 

Verdens Bedste Nyheder 

med  
Verdens Bedste Morgen 

- fredag, den 9. sept. 2022. 
 

Mange klubber deltager hvert år med samme udde-
lingsted  og de modtager automatisk et tilmeldings-
skema fra VBN. Dette er allerede afklaret for den 
kommende event for de 25 klubber, der allerede 
har tilmeldt sig. Tak til klubberne! 
Det er et flot antal klubber og VBN er meget stolte 
og glade for Soroptimisternes indsats. 
For Soroptimisterne er det en god måde at vise den 
lokale omverden, hvad vi også arbejder med og det 
er advocacy for vore klubber og vort øvrige arbejde 
 

 
 
Nu er der åbnet mulighed for tilmelding til even-
ten for klubber, der ikke tidligere har deltaget- 
og som måske har lyst til at være med 
 
Brug dette link - I vil her kunne læse om eventen og 
samtidig tilmelde jer. Husk under navn at skrive 
Soroptimist International xxxxxx og så navnet på det 
klubmedlem,der er koordinator for eventen 
 
Det foregår på dette link:  
https://verdensbedstenyheder.dk/verdens-bedste-
morgen/ 
 

https://verdensbedstenyheder.dk/verdens-bedste-morgen/
https://verdensbedstenyheder.dk/verdens-bedste-morgen/
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Der er lang deadline - helt indtil 17. aug. - men jo 
hurtigere I tilmelder Jer med et ønsket uddelings-
sted – jo større er chancen for at få stedet! 
- der kan kun stå en organisation pr sted - I kan via 
ovennævnte link se, hvor der allerede er ”optaget” 
Hvis der skulle være spørgsmål - så kontakt gerne 
undertegnede. 
Projektet VBN er også at finde under SI DK webside  
"Projekter i samarbejde med andre organisationer". 
 
Kirsten Torpe 
SI Danmark kampagneleder 2015-2022 
Udpeget af FU  
Kirstentorpe@outlook.com 
Mobil +45 21204971 
(KT) 
Læs endnu mere på: 

https://verdensbedstenyheder.dk/ 

Du kan også tilmelde dig deres nyhedsbrev 

(UK), 

 

 

Evt. ansøgning skal være ved Karen Teglgaard i hænde 
senest 8. juni. TAK  
 

Orange Dage / SIE 

 
Til Jeres orientering så arbejdes der i SIE med en 
kampagne, som det ønskes, at alle europæiske 
klubber bliver en del af. Kampagnen har 
overskriften ” Read the signs” og har fokus på at 
være opmærksom på, hvilke tegn der er hos kvinder 
og piger, der udsættes for vold , - både de tydelige 
og de skjulte. 
Tydelige tegn kan være: kvindedrab,at blive slået, 
skoldet, sparket, at have blå mærker eller blive 
voldtaget 
Skjulte tegn kan være at kvinden bliver låst inde, 
bliver isoleret fra venner, ikke selv har kontrol over 
hendes egne penge,at telefonen bliver kontrolleret, 
ydmygelser, udskamning og kritik. 
I vil blive orienteret om denne kampagne, herunder 
det materiale, som udarbejdes i SIE og som vil blive 
tilgængeligt 
Men tankevækkende tema! 
(UK) 

 
 

Orange Dage 2022 
Soroptimist Danmarks Unionen vil igen i 2022 sætte 
ekstra fokus på de 16 Orange Dage, og vi håber, at 
alle klubber deltager under én eller anden form, så 
det virkelig bliver tydeligt i hele landet – både formå-
let: Stop Vold mod Kvinder og Piger og Soroptimist 
International Danmark. 
Orange dage aktiviteter starter den 25. novem-
ber. Det er et ønske fra SI Danmarks Unionen, at 
alle klubber, så vidt muligt, støtter op om emnet 
og laver aktiviteter lørdag den 3. december. 
 
Det er klubbernes eget valg om de vil markere de 
Orange Dage i flere dage eller alle dage fra den 25. 
november (FN’s Internationale Dag for Afskaffelse 
af Vold mod Kvinder) til 10. december (International 
Menneskerettighedsdag). 
Der vil løbende komme ideer på hjemmesiden til in-
spiration for afvikling af og til aktiviteter i forbindelse 
med 16 Orange Dage. 
Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål, så 
kontakt en fra arbejdsgruppen. 
 
Kirsten Torpe kirstentorpe@outlook.com 
 
Hanne Duffy hanneduffy@hotmail.com 
 
Gunvor Bruus gunvorbruus@gmail.com 
 
Ulla Koch ullawintherkoch@gmail.com 
 
Hanne S Meyer hanne-meyer@stofanet.dk 
 
 
Læs mere: Orange Dage – Soroptimist International 
Danmark (soroptimist-danmark.dk) 
 

(HD) 

 
 

mailto:Kirstentorpe@outlook.com
https://verdensbedstenyheder.dk/
mailto:kirstentorpe@outlook.com
mailto:hanneduffy@hotmail.com
mailto:gunvorbruus@gmail.com
mailto:ullawintherkoch@gmail.com
mailto:hanne-meyer@stofanet.dk
https://www.soroptimist-danmark.dk/orange-dage/
https://www.soroptimist-danmark.dk/orange-dage/
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Status over Unionens projekter                                                                                                                 

DET HAR VI STØTTET MED I 2020/21-22 

På unionens hjemmeside kan man udover 
Unionens projekter læse om regionale- og 
klubprojekter. Her får du en samlet status på 
unionens projekter, som det fremgår af 
hjemmesiden 

Grønlandsprojektet 

Støtte på 50.000 kr. til udgivelse af en fagbog om 
”Starten af livet sætter spor ind i fremtiden”. Bogen 
skrives af den danske psykolog Conni Gregersen, 
som har arbejdet i Grønland i mange år – og stadig 
er der. 

Støtte på op til 44.000 kr. til 2 piger fra Børnehjem-
met i Uummannaq. Begge piger går på gymnasiet i 
Aasiaat, som ligger næsten en dagsrejse fra børne-
hjemmet. Derfor er det nødvendigt, at de opholder 
sig i Aasiaat det meste af året. Pengene skal gå til 
køkkenredskaber, pc og musikredskaber. Børne-
hjemmet arbejder med musik på højt niveau, og mu-
sik betyder meget for pigerne, som gerne vil have 
deres egne instrumenter. 

 

Stop vold mod kvinder og piger 

I 2021 har vi støttet Danner med 46.285 kr. til pro-
jektet “Markering af 2 års dagen for indførelse af lov 
om kriminalisering af psykisk vold – hvor står vi 
dag”. Danner udarbejdede en rapport. 

I 2021 har vi givet tilsagn om støtte på 15.000 kr. til 
journalist, som vil skrive en bog om “Kvindedrab 
gennem de sidst 25 år”. Bogen forventes at ud-
komme i august 2022. 

I 2021 har vi støttet organisationen Exist med 
22.000 kr. til Night Light Cafe og oplysningsvirksom-
hed.  EXIST arbejder for at kunne tilbyde en tilvæ-
relse fri af prostitution for nigerianske kvinder. 

 

Teenagemødre i Rumænien 

Via klubben SI Craiova har vi støttet 2 unge teena-
gemødre med i alt 32000 kr. De går på High School 
of Food Industry. Støtten skal dels bruges til fornø-
denheder til børnene og de unge mødre. 
 

I marts 2022 har vi støttet 5 teenage mødre og 2 
gravide piger med i alt 3.776 EU. 

Klubben har etableret et samarbejde med skolerne 
(skoleinspektører, klasselærere og skolepsykologer) 
og med ‘Directorate of Social Assistance and Child 
Protection’ i Olt County. Skolerne har hjulpet med at 
udvælge de unge mødre, og med at identificere de-

res behov. De vil desuden følge mødrene tæt og bi-

drage til evalueringen af projektet. Skolerne samar-
bejder desuden med den amtslige institution, som 
har myndighed til at indføre seksualundervisning i 
skolerne for både drenge og piger. 

Gennem projektet bygger Slatinaklubben videre på 
et allerede eksisterende samarbejde med skolerne. 
De støtter helt konkret nogle trængende unge 
mødre, og de er bevidste om, at projektet skal bi-
drage til at øge kendskabet til soroptimismen. Ikke 
mindst er de meget bevidste om at få sat fokus på 
problemstillingen med de mange purunge mødre og 
dermed påvirke holdningen i retning af at få indført 
sexualundervisning i skolerne, hvilket er et kontro-
versielt emne i Rumænien. 

I 2021 har vi støttet 2 teenagemødre med i alt 
12.560 kr. via klubben SI Slatina. Støtten skal være 
med til at sikre deres fortsatte skolegang og sætte 
fokus på den manglende sexualundervisning i sko-
lerne. 
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Skoleprojekt i Addis AbabakSoleprojekt i Add 
11 april 2021 er der sendt 100.000 kr. og der 
sendes 100.000 kr. igen i oktober måned. I april 
2022 er der sendt 20.000 kr. – ialt 220.000 kr.  Der 
er tale om en udvidet hjælp i 2021-2022 til 
yderligere 70 piger og deres forældre. Pengene går 
til skolematerialer, menstruationsbind, mundbind, 
medicin og personaleløn, telefonudgifter m.v. 
Dermed vil det lette byrden for familierne med det 
formål at opstarte små indkomstgenerende 
virksomheder. 

 Støtte til 6 etiopiske kvinder, så de kan få uddan-
nelse og sikres arbejde når de hjemsendes fra Du-
bai, hvor de er strandede som migranter. Støtten er 
på max. 5000 kr., idet det er region 6, der står for 
projektet som sådan i samarbejde med hjælpeorga-
nisationen CAWEE. 

Læs mere på Unionens hjemmeside 

Projekter – Soroptimist International Danmark 
(soroptimist-danmark.dk) 

(UK) 

 

NYT- Orchid Project - hvad er det? 
 
Det er et projekt  om STOP OMSKÆRING AF 
PIGER I ETIOPIEN 
 - et emne, som flere klubber i region 3 har arbejdet 
med og nu er er ved at være klar til sætte i gang og 
dermed også fortælle andre klubber om 
 
Projektet er i samarbejde med Orchid Project Dan-
mark og emnet er med under FN’s Verdensmål nr. 
5,3:  
"Ligestilling mellem kønnene - kvindelig omskæring" 
og kategoriseres naturligvis også under Stop Vold 
mod kvinder 
 
 

 
 
 
Det er vort mål, at vi kan medvirke til at øge kend-
skabet til hvilken indflydelse omskæring har på en 
piges liv både ved selve omskæringen og senere i 
livet 
Omskæring af piger/kvinder foregår i mange egne 
af verden, - dette projekt er koncentreret om regio-
nerne Oromia i Etiopen, hvor ca 76% af kvinderne 
bliver omskåret 
. 
Projektbeskrivelse og uddybende information bla en  
PP (power point) er næsten klar og vil snarest blive  
offentliggjort via forskellige medier. 
 
Måske kan det også være et interessant projekt for 
din klub - så glæd jer til at læse/høre mere derom.  
Hvis du ikke kan vente, så kontakt Ines Kristensen, 
SI Vejle eller undertegnede. 
På arbejdsgruppens vegne RPD Kirsten Torpe 
(KT) 
 
 

 
 

Om Kvinderådet 
 
Kvinderådet arbejder for kvinders rettigheder og 
ligestilling. 
Kvinderådet er en paraplyorganisation for over 40 
forskellige samfundsorganisationer. Sammen 
arbejder Kvinderådet for at fremme kvinders 
rettigheder og vilkår med det formål ar skabe 
ligestilling, nationalt og internationalt.  

https://www.soroptimist-danmark.dk/projekter/
https://www.soroptimist-danmark.dk/projekter/
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Kvinderådet er historien om at gøre det umulige 
mulig. Blev stiftet i 1899 som talerør for danske 
kvinder internationalt og har sidenhen været vigtig 
en vigtig driver for kvinders rettigheder og 
ligestilling, både herhjemme og ude i verden. 
Kvinderådets aktiviteter knytter sig til tre 
arbejdsområder: Debat og vidensdeling. Politik og 
påvirkning. Internationalt samarbejde. Under disse 
tre arbejdsområder, arbejder der i underudvalg med 
medlemsarrangementer, netværker og 
voldsobservatoriet. Talk Town og skoletjeneste. 
Mission: 
Kvinderådet påvirker og udfordrer den politiske 
debat om ligestilling og kvinders vilkår og 
rettigheder. Koordinerer krav fra 
medlemsorganisationerne og søge indflydelse 
gennem råd og udvalg. Afgive høringssvar og følge 
udviklingen i kvinders rettigheder i Danmark. 
Danne ramme om erfaringsudveksling, vidensdeling 
og netværk blandt medlemmerne. Skabe en 
national og lokal debat om ligestilling og kvinders 
vilkår. Repræsentere den danske Kvindebevægelse 
internationalt og indgå partnerskaber, der kan 
fremme ligestilling påtværs af grænser. 
Kvinderådet afholdt generalforsamling søndag den 
27. marts 2022.  læs mere her om Kvinderådets 
sammensætning af styrelsen på hjemmesiden eller 
læs næste artikel:  
Forside - Kvinderådet (kvinderaadet.dk) 
(GB) 
 

Kvinderådets nye styrelse 
 
 

 
 
 
På Kvinderådets generalforsamling d. 27. marts 
valgtes Yildiz Akdogan som ny forkvinde. Formand 
for DM, Camilla Gregersen, blev genvalgt til 1. 
næstforkvinde, og næstformand i Dansk 
Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, blev valgt til 2. 
næstforkvinde i Kvinderådet. 
 
Kvinderådets nye styrelse består derudover af: Anja 
Radeka fra Dansk Kvindesamfund, Birgitte 
Conradsen fra BUPL, Caroline Maria Tromer 
Dragsdahl fra IDA, Clara Halvorsen fra det Radikale 
Venstre, Inge Henningsen fra Feministisk 
Forandring, Juliane Marie Neiiendam fra Virksomme 

Kvinder, Karen-Lisbet Jacobsen fra 
Soroptimist International Danmark, Lis Munk 
fra Jordemoderforeningen, Mette Marie Yde fra 

Danner, Pia Heidi Nielsen fra FOA, Rosemarie 
Wedell-Wedellsborg fra Sex og Samfund, Shideh 
Pour Zahed fra Zonta og Ulla Moth-Lund 
Christensen fra HK Danmark. 
Til lykke til Karen-Lisbet 
(AMP/UK) 
 
 
 

Sidste Nyt 
Indlæg fra Region 6. 
Her et lille indlæg med orientering om det fælles 
projekt og de fælles aktiviteter der er planlagt 
fremadrettet i Region 6. 
Vedrørende Region 6 fællesprojekt i Addis Ababa, 
har vi samarbejdet med den etiopiske NGO, 
CAWEE med projektet ” Økonomisk styrkelse af 
marginaliserede hjemvendte kvinder.” Projektet er 
ved at være ved sin afslutning, hvor gruppen af 
kvinder er færdiguddannede og den første kvinde 
har fået job. De udarbejder nu den endelige 
evaluering og rapport på projektet. 
Region 6 er med på ”Verdens mindste cykelløb.” 
Dette cykler af staben fredag den 19. august 2022, 
hvor vi mødes og cykler fra FN-byen i Nordhavnen 
og slutter i Frederiksdal med en MTW- middag.  Der 
er opsamling forskellige steder på ruten så alle kan 
være med. 
Klubberne har egne projekter, foredrag og 
aktiviteter som vi individuelt deltager i. 
Klubberne vil individuelt arrangere aktiviteter 
omkring ”Orange dage.” da det er klubbernes eget 
valg om at markere de orange dage. 
(GB) 
 

 
 

 

 

 

 

God læselyst til alle 

På RPD gruppens vegne 

Ulla Koch 
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SidsIndb00,- til– via bankoverførsel på der 

kun er 5 cifre og når du betakan u se, at det 


