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Inner Wheel Sverige 

 

Ring klocka ring i bistra nyårsnatten,                                                                                                                

mot rymdens norrskensky och markens snö,                                                                                                              

det gamla året lägger sig att dö.                                                                                                                             

Ring själaringning över land och vatten. 

Ring in det nya och ring ut det gamla …………………………………  

                                                                                                    (Nyårsklockor, av Alfred Tennyson) 

Tänk att vi återigen står inför ett årsskifte och Inner Wheels verksamhetsår 2021/ 2022 har 

reda hunnit till halvlek och min ”sista halvlek” i Svenska Inner Wheel Rådet har just börjat. 

Nu ser jag framemot att under våren få höra hur ni i klubbarna har arbetat med de mål som 

vår IIW president Ebe Panitteri Martines gav oss alla i sitt brev när IW:s verksamhetsår var 

ungt juli 2021 (finns på IW:s hemsidan under NR).                                                                                                    

Hon skrev i sitt brev, att hon ville att vi under året, ”Pink First” arbetar i följande anda. 

På väg mot vårt, Inner Wheels hundraårsjubileum har vi en skyldighet att arbeta för att 

stärka vår globala organisation, göra den ännu mer känd och ännu mer ansedd runt om i 

världen. 

Årets tema är "Pink First". Fattigdom, diskriminering och våld förekommer dagligen i 

kvinnors och flickors liv. I FN:s Agenda 2020–2030 anges det klart och tydligt att jämställdhet 

och egenmakt skall råda för alla kvinnor och katalysatorn för att uppnå målen är hållbar 

utveckling. 

Det kommer att finnas fyra områden att uppmärksamma:                                                                                  

1) Hälsa, 2) Utbildning 3) Möjlighet 4) Egenmakt. 

Dessutom kommer klubbarna att behöva öka sitt medlemsantal under verksamhetsåret med 

10 % samt att 2 % av de nyrekryterande medlemmarna bör vara yngre, helst under 40 år. 

Inner Wheels motto, vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse är ord som vi alla 

bör ha som ledord inför årsskiftet och kommande år, både när vi träffar medlemmar, vänner, 

bekanta och medmänniskor men även när vi blickar ut i världen där vi alla kan göra skillnad, 

tänker då speciellt på två av våra hjälpprojekt i Kenya, IW- Doktorn och Garissa.  

Nu vill jag önska er alla, ett riktigt Gott Nytt 2022!                                      

Ewa Jägevall                                                                                 
Nationalrepresentant 2021-2022 


