
IIW President E-Bulletin #2 

Sammanställd och översatt av Margareta Wesslau, Nationalpresident 2017-2018. 

Bulletinen berör i huvudsak augusti/september månad, då IIW President Kapila Gupta bl a var på 

besök i Conventionkommittén i Australien. E-bulletin #2 på engelska publiceras också för möjlighet 

att se bilderna. 

 Hälsning inför Convention: 

Kära alla systrar i världen! 

Det här är Inner Wheels Golden Jubilee Year och året för vår 17:e Convention i Melbourne, 

Australien, inleder hon. Hon berättar vidare om Melbourne, de talare som engagerats, 

nöjesevenemang och andra events som planeras och kommer att göra Convention till en verklig 

upplevelse. Det finns en app, där man kan läsa om symposier och föredrag. I hotellets foajé planerar 

man att bygga ett ”House of Friendship”, där man kan lära sig och dela med sig av nyheter och idéer 

så att organisationen och systerskapet utvecklas.  

Footsteps Meetings 

Med anledning av Kapila Guptas logotype med två fötter, som ska påminna oss om hennes önskan 

att vi alla ska lämna avtryck inom organisationen och i livet, har Indien haft Footsteps Meetings. Man 

har delat in landet i fyra zoner och samlats för att lämna avtryck, lämna ett bestående arv. Mötena 

finns illustrerade i fantastiska, vackra bilder med färgstarka kvinnor i underbara saris.  

Vid dessa tillfällen har man i den norra zonen gjort föreställningar, tävlingar, haft utbyten med 

kommunprojekt, sammankomster med sociala projekt. En projektbank invigdes av Kapila Gupta. 

I den västra zonen, där åtta distrikt ingår, donerades en apparat som tillhandahåller dambindor till 

ett college och toalettanläggningar på två flickskolor. 

I den östra zonen var man delaktig i undervisning i datorer och i yrkesutbildning för kvinnor som 

överlevt syraattacker. Man utdelade ”Inner Wheel modiga hjärta”-utmärkelse till kvinnor som trots 

svårigheter och motgångar bidrog till samhället. 

Den södra zonen hade anordnat ett bilrally för att göra Inner Wheel mer bekant. De hade också 

donerat en apparat för dambindor samt mindre sopförbränningsanläggningar till flickskolor på 

landsbygden. 

Besök i Norge och Bulgarien 

Kapila Gupta har varit på besök i Norge, där hon uppmuntrade medlemmarna att öka 

medlemsantalet och i Bulgarien, där hon deltagit i utbildning av funktionärer. 

Hälsning med anledning av Fredsdagen den 21 september: 

FN påbjuder 24 timmar globalt eldupphör. 

IIW Presidenten Kapila Gupta hoppas att fred ska bygga broar, bekämpa diskriminering, så att vi kan 

stå upp för allas rätt till mänskliga rättigheter. Hon avslutar med följande ord: 

När kraften att älska blir större än kärleken till makt, 

blir jorden en säker plats. 



 

 


