Verksamhetsberättelse för Sisters
International år 2010
Vi har under året kunnat genomföra en omfattande verksamhet bestående av olika
samlingar, utskick, tryck och hjälpverksamhet i riktning mot hemlösa kvinnor. Samtidigt
har arbete gjorts för att försöka öka medlemsantalet i Sisters International. Nedan beskrivs
i punktform de olika arbetsinsatser samt arbete som bedrivits:
 Ett nära samarbete har skett med tidningen Junia och kyrkor runt om i hela Sverige.
Det har resulterat i kvinnokonferenser i Örnsköldsvik 19-20 Februari 2010, Eslöv 13
mars 2010, Skellefteå 27 mars 2010, Linköping 17 april 2010, Hudiksvall 11
september, Malmö 13 november 2010. På alla dessa konferenser har det skett
medlemsvärvning.
 Under 2010 hade Sisters International sin första medlemsdag i Märsta. Då inbjöds
Samantha Jackel från Australien som talare. Cirka 150 deltagare kom från hela landet.
Under medlemsdagen delades även två stipendier ut till kvinnor som nominerats.
Medlemsdagen bjöd också på glimtar från lite olika aktiviteter som sker runt om i
Sverige, men även insatser som gjorts av Sisters International i andra länder.
 Under 2010 skickades det ut informationsbrev vid fyra tillfällen. Både medlemmar
och de som antecknat sig för Nyhetsbrev har fått Nyhetsbreven.
 Styrelsen fattade ett strategiskt beslut att låta tidningen Ester ingå som en
medlemsförmån. Vid två tillfällen under året trycktes den upp och skickades ut till alla
medlemmar. Många har uttryckt sin uppskattning av detta.
 Precis som förra året gjordes en specialgjord tidning med namnet Sisters. Den delades
ut tillsammans med 1231 julpåsar till hemlösa, prostituerade och drogmissbrukande
kvinnor över hela Sverige. Genom sponsring blev innehållet i varje julpåse värt cirka
1600 kr. Sister Internationals medlemmar sponsrade detta med ekonomiska medel så
att det kunde gå i lås.
 Medlemsvärvning har skett kontinuerligt under året genom kvinnokonferenserna,
utskick, brevutskick, infobrev till alla som velat ha infobrev, vid utställningar, med
mera. Marie Arnfjell har jobbat aktivt med olika samlingar runt om i Sverige. Två
viktiga tillfällen under sommaren då Sisters International var med på några
konferenser som var för sig samlar cirka 10 000 människor. (Torpkonferensen och
Nyhemsveckan).
 Webbshopen har under året varit aktiv på Internet för att stödja arbetet med Sisters
International och då speciellt arbetet i rikting mot hemlösa kvinnor.
 Under slutet på 2009 gick Sisters International över till att arbeta med Facebook
som communityverktyg. Under 2010 växte den gruppen till cirka 450 som gillade
detta. Det visade sig vara en mycket bra satsning.
 Under året har samtal förts med S:ta Clara församling i Stockholm om samarbete om
kring ett kvinnohem. En problematik är att kvinnor som kommer från en svår miljö i
form av droger, prostitution, fängelse eller trafficking och upplever att de vill ändra
sina liv inte har de möjligheterna eller den plattformen på grund att de hamnat i
samhällets utkant. Ett kvinnohem skulle skapa en möjlighet att hjälpa till med denna
rehabilitering. Detta ser ut att bli en verklighet under 2011.
 En kinesisk delegation gjorde besök i Sisters lokaler i Åkersberga i slutet på året.
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Samarbete med tidningen Junia
Det har kontiunerligt skett annonsering i tidskriften Junia om föreningen och om konferenser
och samlingar.
Dessa har visat sig vara effektiva. Tidskriften Junia har även upplåtit utrymme för
rapportering av Sisters Internationals aktiviteter vilket visat sig vara uppskattat.
Lokalgrupper för Sisters International
Sisters International har genom sitt arbete under året arbetat för att stötta lokalgruppernas
engagemang.
o I region Västergötland har en helt ny grupp kommit igång med egen
planering och egna möten som i första hand hållits i Göteborg. I
Vetlanda har en liknande utveckling skett där man just nu förbereder
produktionen av en receptbok som ska säljas till förmån för Sisters
Internationals arbete för kvinnor som lever i missbruk.
o I Skellefteå har Sisters lokalgrupp ända sedan 2009 fått fungera som en
katalysator och en hjälp i kommunens sociala verksamhet på flera
områden. Det finns en kontakt med Kvinnojouren i Skellefteå och det
sker samarbete där socialt utsatta kvinnor ska slussas ut i samhället.
Detta arbete har fortsatt med oförminskad styrka. Se även Junia nr 12011 sid 70-72 där information finns om utdelningen av ”Sisters
Julpåsar”. För Skellefteås del har det blivit en helt egen rad av
sponsrande företag.
o Genom julpåsarna var det en mängd kvinnor som kom igång med att ta
initiativ för att stötta och lyfta andra kvinnor som befinner sig i utsatta
situationer.
Genom de olika kvinnokonferenser som hållits under året har det skett en samverkan där
kvinnogrupper i de olika städer där konferenserna hållits fungerar som lokala
projektorganisationer.
En konferens kräver ungefär 6-8 månaders framförhållning och det sker under tiden ett
pågående lobbyarbete och utvecklingsarbete på den lokala orten.
Detta sätter igång en process där resultatet blir större än vad man planerat och direkt ser.
Många initiativ tas, vilket i sin tur påverkar kvinnors deltagande i de egna lokala grupperna.
Vi vet från respons från bland annat Örkelljunga och Skellefteå att det på kort tid blir ringar
på vattnet som kan påverka. Genom Sisters International finns redan ett kontaktnät där
kvinnliga företagare, diakoner, församlingsarbetare har kontaktat för frågor omkring
nätverksbyggande och råd vid uppstart av olika saker. Genom Sisters International blir också
kvinnligt ledarskap tydligt på olika sätt inom företag, samfund och kyrka. De kyrkor som varit
samarrangörer under 2010 kommer från flera olika samfund och konferenserna har också fått
fungera som ett synliggörande av kvinnligt ledarskap där det i viss betydelse har låg prioritet.
Precis som i samhället i övrigt behöver det ske en utveckling av positiva alternativ och där har
Sisters International fått vara ett föredöme.
I slutet av 2010 var det 1516 medlemmar i föreningen. Procentuellt har det varit ett mycket bra
utfall med över 600 nya medlemmar under år 2010.
Åkersberga den 7 juni 2011

Marie Arnfjell
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