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Förslag till nytt socialt projekt  

att ersätta ”Caring for Women and Girls” 2018-2021 

 

Vi närmar oss nästa Convention i Jaipur 2021. Då ska bland annat redovisas vad som ska bli Inner 

Wheels sociala projekt 2021-2024. 

Sedan Convention 2012 i Istanbul har varje land beslutat själva om sitt projekt under ”paraplynamnet” 

Caring for Women and Girls. Vi i Inner Wheel Sverige har haft Garissa som vårt projekt i snart nio år 

och det har inbringat till den 26.3.20 inte mindre än 699.000 SEK. 

Före 2012 hade man stora gemensamma projekt under flera år och många av oss minns med värme 

till exempel ”Flickors utbildning”. 

Nu är det alltså dags igen att mobilisera Inner Wheel över hela världen för att finna förslag till ett 

socialt projekt som kan samla en majoritet av länder och som ryms under beteckningen ”Caring for 

Women and Girls”.  

Alla Board Directors har fått i uppdrag att samla in förslag från ett antal länder och det har fallit på 

min lott att sammanställa förslag från bland andra Sverige, Norge och Island. Förslagen ska vara IIWs 

administration tillhanda till verkställande utskottets möte i juni, så att hela styrelsen kan fatta beslut 

vid sitt möte senare under hösten. 

Vår världspresident Phyllis Charter vill att projektförslagen ska vara av en övergripande natur (an all-

encompassing approach) och ha ett tema med internationellt perspektiv. 

Jag inbjuder därför alla medlemmar i Inner Wheel Sverige att vara med och lämna in förslag som ni 

tycker skulle vara värdigt att bli International Inner Wheels sociala projekt under åren 2021-2024. Det 

blir då också ett av Inner Wheel Sveriges projekt under perioden 2021-2024. 

I dessa tider då vi inte kan samlas och ha våra möten och träffa varandra är det viktigt att hålla tanken 

på Inner Wheel levande. Tänk igenom vad du har att föreslå och skicka till mig på 

margareta@wesslau.com före den 15 maj 2020. 

 

Med bästa Inner Wheel-hälsningar 

Margareta 

Board Director 2019-2020 
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