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Inner Wheel är den största frivilligorganisationen för kvinnor i världen, och 2024 är det dags att fira 
100 år. Under de senaste 96 åren, har tiderna förändrats, behoven har förändrats, humanitära 
svårigheter har förändrats, teknologin har utvecklats och kraven på infrastruktur har ändrats 
väsentligt. Inner Wheel har uppmuntrat förändringar under många år. 

Men, det är vi, medlemmar i Inner Wheel, som måste i slutändan ta initiativ och anta ett strukturerat 
förhållningssätt för att fortsätta uppfylla våra program och vår ideologi. 

Vi måste påverka internationellt genom att fokusera på hållbara stora samhällsutvecklingsprojekt, 
göra klubbarna större, starta nya klubbar och profilera Inner Wheel i det offentliga genom vårt 
arbete. 

Inner Wheel är representerad i FN inom utskottet för kvinnors och flickors status. Från tid till annan 
har FN gett rekommendationer till icke-statliga organisationer som vi måste arbeta med. FN har 
många förväntningar på oss att samarbeta och hjälpa till att genomföra program enligt deras 
riktlinjer, med särskild tonvikt på ungdom, kvinnor och äldre. 

Inner Wheel måste genomföra FN: s rekommendationer för att åstadkomma förändringar i våra 
samhällsutvecklingsprogram. 

Vi måste leda förändringen i : vårt tänkande, vår attityd, vårt arbete, mellanmänskliga relationer, 
kommunikation, offentliggörande av vårt varumärke Inner Wheel, tillväxten av vår organisation både 
ekonomiskt och i medlemsstyrka och samarbete med andra likasinnade organisationer genom att 
etablera nätverkande. När vi närmar oss 100-årsjubileet, låt oss leda förändringarna i 

 Att ha vår egen organisations strategiska plan och mål 
 Inriktning på medlemstillväxt 
 Inriktning ökning av antalet klubbar 
 Initiera ungdomsklubbar (åldersgruppen 18-25 år)  
 Initiera ungdomsutvecklingsprojekt för flickor (åldersgrupp 12-25 år)  
 Fokus på projekt på rekommendationer från FN 
 Främja varumärkesimage på klubb-, distrikts- och internationell nivå 
 Skapa medvetenhet om hälsa, ekonomiskt oberoende och utbildning bland våra egna 

medlemmar och bland kvinnor överallt 
 Att nominera likasinnade samarbetsorganisationer och upprätta kommunikation med dem 
 Arbeta för kollektivt ledarskap 
 Genomföra gemensamma internationella projekt 

Om vi ska uppnå allt detta måste vi leda den positiva förändringen genom att ge våra egna 
medlemmar inflytande genom att vägleda, erkänna dem som ledare och acceptera och tro på deras 
ledarskap. 

Då är det vi, de stolta medlemmarna i en sådan fantastisk organisation som IW, som kan bidra mer 
effektivt till att utveckla och skapa en strimma av hopp i de behövandes och underprivilegierades liv. 
Vi har förmånen att få möjlighet att tjäna dem som behöver oss. 

Låt inget hindra oss från att bli en kraft att räkna med i världen. 

Låt oss leda förändringen kollektivt för att åstadkomma positiva, betydande och meningsfulla 
skillnader i världen. 

Världen väntar på oss. 


