
Klip fra RPD Nyt maj 2022: 

Best Practice Award    Her er hele talen, som blev holdt af Unionens Programme Director Ina Dorfmann:  

Trods Corona, har soroptimisterne fortsat arbejdet 

med at gennemføre projekter over hele verden. Det 

bedste projekt vælges ud af de PRF’er 

(fokusrapporter), som er blevet indberettet af 

klubber/regioner.  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 Consultativ Status i FN, 

som er den højeste kvalifikation der tildeles en NGO. 

General Consultativ Status betyder, at vi som 

organisation:   

• Deltager i Det Økonomiske og Sociale Råd 
(ECOSOC) møder.  

• Sender skriftlige rapporter om vores arbejde og 
skriftlige erklæringer til FN.   

• Har ret til mundtlige udtalelser under 
internationale debatter og konferencer.  

• Kan repræsentere under parallelle begivenheder 
eller andre fora organiseret af NGO'er eller 
stater.  

• Kan organisere parallelle arrangementer til FN-konferencer.  

• Har direkte kontakter med staternes delegationer i FN.   

134 NGO’er har General Consultativ Status, men kun 11 af dem arbejder fokuseret for at forbedre 
forholdene 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 fokuserer 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 er via sine projekter med til at sikre, at vores repræsentanter i de internationale organer 
(f.eks. FN’s kontorer i New York, Geneve, Paris, 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 derigennem at få 
dem ændret i en større skala, ex. på nationalt plan via lovgivning.   
- Det 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 enkelt fokusrapport i perioden 1/10 2020 - 31/9 2021. 
Vinderprojektet blev udvalgt ud fra følgende kriterier:   

• Projektet skulle falde ind under vores fokusområder  

• 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 klubber eller med en 
ekstern partner  

• Der er en god og fyldig beskrivelse af projektet i fokusrapporten.   

Ud over, at fokusrapporten skal indeholde en fyldig 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 projektet finder sted og hvad målet er for projektet. ex. uddannelsesstøtte til 
4 kvinder i Moldova.  Det projekt, som blev valgt som vinderprojekt, kommer omkring flere af FN´S 



Verdensmål for en bæredygtig 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 gennemført 
med succes. Både lærere og studerende er glade og taknemmelige. Det var en stor sejr for vores 
studerende, da de, efter dette kursus, blev både traditionelle jordemødre og samfundsagenter.  … Et af 
vidunderne ved disse udviklingsprojekter er styrkelse 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 andre familiers liv.”     

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

 


