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Kaliforniától az afrikai Maliig közel százezer nő fog össze  
a világon, hogy önkéntesként harcoljanak a megfelelő  
víz- és ételellátásért, a nők jogaiért, a családon belüli  
erőszak visszaszorításáért. A Soroptimist Szervezet  
európai képviselői nemrég Budapesten találkoztak.

szöveg:  Dienes AngélA 

Nők
a nőkért

– Tegnap érkezett egy hatalmas doboz 
jégbe hűtött csokoládébonbon Bel-
giumból. Kedves gesztus… holnap 
érkeznek, és úgy gondolták, hogy előre 
is küldenek valami finomságot – lel-
kendezik Juhos-Lockefeer Katalin, a 
Budapest Soroptimist Klub nemzetközi 
kommunikációért felelős tagja. Pedig 
már megszokta, hogy nőtársai a világon 
mindenhol tárt karokkal fogadják egy-
mást, hiszen a szervezet csupa nyitott, 
barátságos és persze a globálisan, illetve 
helyi vonatkozásban égető problémá-
kért tenni akaró hölgyekből áll. – Elég 
rendhagyó módon találkoztam először 
a szervezettel. A Reuters pénzügyi 
információ és technológia vezetőjeként 
négy évet dolgoztam kiküldetésben 

Katalin. Hozzáteszi, a másnap érkező, 
Budapesten szintén nem járatos ven-
dégeik fogadására tizennégy önkéntes 
Budapest Soroptimist Klub-tag – köz-
tük két klubtag férje is – készül. Maguk 
szervezik a transzfert, a szállodafog-
lalást, a hajó- és a buszkirándulást, a 
gálavacsorát, a dekorációt – szinte a 
teljes konferenciát. Mindenki beleteszi 
a tudását és a kapcsolatrendszerét, hogy 
minél költséghatékonyabb, a legjobb 
minőségű legyen a megvalósítás. 58 
országból 180 nő érkezik, a Soroptimist 
International Európai Föderációjának 
kormányzói. Ezek a képviselők demok-
ratikus szavazatokkal határozzák meg a 
következő két év legfontosabb célkitűzé-
seit, működési módját, fő segítő projekt-

jeit. Itt dől el, hogy a 45 női jelentkező 
közül ki idén melyik 15 kap ösztöndíjat, 
hogy továbbképezhesse magát.

Devecserben újjáépítettek
Kathy Kaaf, a szervezet európai elnöke 
az esemény főszervezője is Budapestre 
repült az esemény alkalmából. – Havonta 
találkozunk, évente pedig egy különleges, 
nemzetközi konferenciát is tartunk, ezút-
tal Magyarországon. Minden képviselő 
beszámol arról, hogy saját országában 
melyek a legfontosabb problémák, külön 
foglalkozunk a krízishelyzetekkel. Két 
évvel ezelőtt például egyértelműen a 
devecseri iszapkatasztrófa került a fókusz-
ba, úgy döntöttünk, ott van a legna-
gyobb szükség a támogatásra – tájékoztat 
az elnök. Két hónap alatt nyolcmillió 
forintot gyűjtöttek össze a katasztrófa 
áldozatainak, majd összefogva a Rotary 
Klubbal, a pénzből felújítottak egy villát, 
nyitottak egy zeneiskolát és egy kulturá-
lis központot. – Megható pillanat volt, 
amikor a zokogó szülők gyermekei a 
tragédia egyéves évfordulóján koncertet 
adtak nekünk az új épület udvarán – 
teszi hozzá Katalin. – A zeneművészeti 
oktatást Bonnban is támogatták, 25 000 
euróért vásároltak hangszereket rászoruló 
diákoknak. A budapestiek a siket gyer-
mekeket klarinéttal támogatták, hogy a 
Beethoven-módszerrel megtanulhassanak 
hangszeren játszani.

Obama nővérét kérték fel
A klub párhuzamosan számos országos, 
területi és globális projektet folytat.  
– A legújabb világszintű küldetésünk 
az étel és ivóvíz biztosítása. 2015-ig 

szeretnénk a felére csökkenteni azoknak 
a számát, akiknek még ma sem áll ren-
delkezésükre tiszta ivóvíz. Igyekszünk 
élelmiszert biztosítani ott, ahol nincs 
elegendő. Ahol pedig van, ott a hang-
súlyt a kellően tápláló ételek fogyasz-
tására helyezzük. Afrikai országokban, 
például Nairobiban a természet adta 
erőforrások használatát, a palántázást és 
a víz megtisztításának technikáit oktat-
juk. Azt szorgalmazzuk, hogy az iskolák 
udvarán kis ültetvényeket létesítsenek, 
akár úgy, ahogyan Németországban 
már sok városban teszik. Így a gyerekek 
megtanulják, miként teremthetik meg 
maguknak az egészséges és tápláló élel-
met. Az Egyesült Államokban Barack 
Obama nővérét, a Nairobiból származó 
Auma Obamát kértük fel rá, hogy egy 
nagyszabású konferencián beszéljen 
arról, hogyan gondoskodhatunk vita-
minban és ásványi anyagokban gazdag 
étkezésről a kalóriadús, ám tápanyag-
szegény ételek helyett. Auma nagy sztár 
nálunk Németországban is, mert kivá-

lóan beszéli a nyelvet – meséli a német 
elnök asszony. Az ételprojekt helyi 
szinten is működik. Budapesti klubunk-
ban például egy jelmeztervező tagunk 
dolgozik azon a kampányon, melynek 
keretében újraértelmezné a magyar 
zöldségek elkészítését gyors és egészséges 
variációkban. – Minden klubunk maga 
találja ki, hogy saját országában hogyan 
tudja a legmegfelelőbben megvalósítani 
céljainkat. A legkülönbözőbb szakmák-
ban dolgozó hölgyek erősítik a klubot, 
van köztünk például galériatulajdonos, 
óvodaüzemeltető, építész, coach és 
dizájner – mondja Kathy Kaaf. Az elnök 
asszony tanárnőként dolgozott, majd 
egy televíziós magazinműsort szerkesz-
tett. Üzletemberekkel és hírességekkel, 
például Armanival is készített interjút. 
Szintén a médiában tevékenykedett 
még, amikor megismerkedett a szerve-
zettel. – Fiatalok és idősebbek is vannak 
köztünk. Mindannyian profik és persze 
szívvel-lélekkel teszik a dolgukat, hiszen 
önkéntesek. e

Norvégiában és Svédországban. Mielőtt 
elindultam itthonról, valaki a kezem-
be nyomott néhány telefonszámot, és 
azt mondta: „Ők egy nemzetközi női 
szervezet tagjai, jól jöhet ez a néhány 
elérhetőség.” Két hete kint dolgoztam 
már, amikor eszembe jutott a lista. Jön 
a hétvége, úgysem ismerek itt senkit, 
mi történhet, ha felhívom őket? – gon-
doltam. Amint meghallották, hogy 
idegenként az országukba csöppentem, 
és alig akadt még időm felfedezni a tér-
séget, azonnal meghívtak magukhoz, és 
elkezdtek szervezkedni. Egész hétvégére 
vendégül láttak otthonukban, mert úgy 
gondolták, így tudom a leginkább meg-
tapasztalni, hogyan élnek ők. Azóta is 
kapcsolatban vagyok a klubbal – meséli 

Francia Soroptimistek egy iskolai rajzverseny 
keretében a tiszta ivóvíz jelentőségéről  
oktatják a gyerekeket

Kathy Kaaf, a szervezet európai elnőke

Sikeres Soroptimist 
üzletasszonyok  
tehetságes fiatal nők 
mentorai  
Európa-szerte

Kathy Kaaf fát ültet a Lisszabonba bevándorlók kertjében
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NÉHÁNY SoroptimiSt iNterNatioNal proJeKt
❱  Munkalehetőségek teremtése a nők számára Kenyában
❱  Gyermekek jogainak erősítése Ausztriában
❱  Szegény családok egészségügyi oktatása és ellátása Törökországban
❱  HIV/AIDS-fertőzöttek egészségügyi ellátásának javítása Dánia bizonyos 

területén
❱  A szenegáli asszonyok életkörülményeinek javítása
❱  Gyermekek oktatása a víz környezettudatos használatáról Franciaországban

Bővebb információ:   www.soroptimisteurope.org 
http://soroptimistbudapest.hu/magyar


