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Den 9 September var det dags for det femte Soroptimistloppet i Lund.
FOTO: PETER FRENNESSON



Kvmnorsom stottar
kvinnor i varlden
For snart tva veckor sedan sags
manniskor i blaa trojor med texten
"Soroptimistloppet" pa ryggen motionera
genom stadsparken. Men vad ar egent-
ligen Soroptimisterna?

Namnet Soroptimist kom-
mer fran latinets soror opti-
ma, och betyder basta
syster. Namnet summerar
organisationens hjartefraga,
att starka kvinnors och flick-
ers rattigheter i varlden och
delta i opinionsbildning for
att paverka beslutsfattare
lokalt, nationellt och globalt.

- Soroptimisterna star-
tades av samme man som
startade Rotary. Men vi ar
tyvarr mer anonyma an
Rotary, sager Christina
Wadsten-Malm, som ar pre-
sident i Lunds Soroptimist-
klubb.

Men for fern ar sedan kom
de med iden att arligen ord-
na Soroptimistloppet for att

visa lite mer vilka de ar och
samtidigt sla ett slag for hal-
san.

-Forra aret fick vi in
69 000 pa anmalningsavgif-
ten, jamte lite sponsring.
53 000 gick till vara projekt.

Internationellt ar organisa-
tionen representerade i FN
som en NGO organisation
(ickestatlig organisation)
och har yttranderatt. I Sve-
rige ar de representerade
i regeringens jamstalldhets-
rad och med i Sveriges kvin-
nolobby.

Sa helt okanda ar de inte,
menar Christina Wadsten-
Malm.

-Det finns 50 klubbar

i Sverige. Det har funnits
fler men yrkesverksamma
kvinnor i dag har for mycket
att sta i, det finns inte tid.

Det ar just yrkesverksam-
ma kvinnor som Soropti-
misterna riktar sig till.
Lundaklubben har 41 med-
lemmar och ar den storsta
i Sverige. Deras arbete sker
bade lokalt och internatio-
nellt.

- Vi deltar i sprakkafe och
vi stottat en person i Lund,
en ensamstaende mamma
som kom hit som flykting
och blev misshandlad av sin
man. Henne stottar vi som
medmanniska, som att hjal-
pa till med att fylla i blanket-
ter och vi har hjalpt till med
mobler.

I slummen i Nairobi, Kenya,
har Lundaklubben ett pro-
jekt som heter Peepooplers.
Det ar en svensk uppfinning
som bestir av ett litet bas
som man kan satta upp for
att privat kunna utratta sina

Christina Wadsten-Malm har
varit medlem sedan 1986. Da
arbetade hon som polismas-
tare men ar i dag pensioner.
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behov samt attbehoven gors
i en nedbrytbar pase som
man sedan kan grava ner. Pa
sa vis minskar bland annat
riskerna for sjukdomar.

Sedan knappt ett ar till-
baka bekostar Soroptimis-
terna i Lund utbildningen
till larare at en kvinna
i 20-arsaldern i Kenya.

-Henne fbljer vi och far
rapporter. Det ar via en

medlem som vi har fatt den
kontakten. Vi vet genom all
forskning att utbildning ar
allra bast for att foranda
varlden och kvinnors stall-
ning.

Christina har alltid brunnit
for kvinnans stallning och
utveckling.

-Det kanns valdigt me-
ningsfullt att vara enga-
gerad. Och framforallt i en
forening som vill gora skill-
nad. Kvinnofragorna beho-
ver lyftas fram. Tyvarr har
kvinnans stallnings statt still
de senaste aren i de lander
dar det behovs som mest. Vi
behovs som paverkansorgan
i samhallet, sager Christina
Wadsten-Malm.
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B carolina@tidningenhallase
0 @hallalund

Soroptimisterna
t/ Organisationen ar upp-
delade i federationer i olika
varldsdelar och darunder
unioner och sedan klubbar.
• I Sverige finns det 50
klubbar varav Lundaklubben
ar den storsta.

"Det kanns
valdigt menings-
fullt att vara
engagerad."
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