Reisebrev fra turen til Moldova
27.09-01.10.2018
Av Eva Fladvad, Vigdis Sunde og Rita Strøm Larsen
Vi var tre representanter fra Kristiansund Soroptimistklubb som meldte seg på turen til
Moldova. To av oss har vært soroptimister noen år og har hatt tillitsverv i klubben. Blitt litt
kjent med hva soroptimistene er opptatt av/med både nasjonalt og internasjonalt. Eva, vårt
nye medlem siste året ville gjerne være med på reisen, noe vi syntes var veldig kjekt. Vi er de
første fra vår klubb som noen gang reiser til Moldova.
For egen del var jeg lite kjent med landet Moldova fra tidligere, annet enn at dette er det
fattigste landet i Europa. Via Moldovakomiteen har jeg blitt kjent med hva soroptimistene
har bidratt med hva gjelder prosjekter i landet. Være seg anti trafficking, støtte til utdanning,
life skill education, hjelp til rens av brønner, hjelp til etablering av lokale klubber i landet etc.
Jeg ønsket å reise, for selv å se Moldova med egne øyne og bli kjent med forholdene der
nede og hva vi i Norge kan bidra med. Ønsket å få et eierforhold til Norgesunionens prosjekt
i Moldova for å dele dette med egen klubb hjemme og evt. bidra med eget prosjekt og/eller
støtte til å videreføre Norgesunionens prosjekt med utdanning av ungdommer i Moldova.
Allerede da vi mellomlandet på flyplassen i Warszawa møtte vi mennesker som også var på
vei til Moldova, knyttet til hjelpeorganisasjoner. Soroptimistene er heldigvis ikke de eneste
som driver hjelpearbeid i Moldova, men erfarer etter hvert at soroptimistene er kjent og vel
etablert i soroptimistnettverket i Moldova.
Vi tre førstereis fra Kristiansund ble godt mottatt, ivaretatt og inkludert fra vi kom til vi reiste
fra Moldova. Møtet med Moldovske soroptimister opplevde jeg, noe overrasket som veldig
dedikerte i sin jobb som soroptimist og overrasket over at klubbene syntes å være nokså
velfungerende tatt forholdende i betraktning. Det var gledelig å høre om prosjekter og tema
de selv hadde på sine program. For meg ble det meningsfullt å se at Norgesunionen har
bidratt med hjelp til selvhjelp så langt det lar seg gjøre. Forutsetningene for at de skal være
selvgående på nivå med andre europeiske land er vel ikke å forvente, men for meg ser det ut
for at hjelpearbeidet fra Norge, hjelp til etablering av lokale klubber, nettverksbygging og
oppfølging av prosjekter og fysiske møter med soroptimistene i Moldova, har hatt en
uvurderlig betydning for å bli sett og bygge selvfølelse og tro på egne krefter hos den enkelte
soroptimist. Dette er det beste grunnlag for at de skal kunne være en stemme for seg selv og
andre kvinner nasjonalt og internasjonalt.
Programmet på turen var slik vi opplevde det veldig variert, interessant og inspirerende.
Programmet og innholdet bar nok preg av at norske soroptimister har vært i Moldova
tidligere og var en vel anerkjent organisasjon.
Det gjorde inntrykk å møte Alina Radu, journalist i mange år fra opposisjonsavisen ZDG
(Ziarul de Guarda). Hun har mange ganger satt sitt eget liv i fare for å drive journalistikk, men
formidlet fortsatt håp om et mindre korrupt Moldova.
Besøket til Low Vision senter i Chisinau som er opprettet og drevet i kraft av Hans Bjørn
Bakketeig og sponsorer fra Norge, ga et inntrykk av et genuint ønske om å hjelpe
synshemmede i Moldova, mennesker som ikke har penger å betale for egen helsehjelp.
Det gjorde inntrykk å møte ungdommene som mottar støtte til videregående
skole/utdanning via penger samlet inn fra klubbene i Norge og ressurser fra
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Moldovakomiteen og syntes vel organisert gjennom CRIC. Ungdommene ga uttrykk for å
glede seg over egen utdanning, mulighet til å spise bedre mat, erfaring med at selvfølelsen
blir styrket, tro på seg selv, lære seg å håndtere eget liv etc.
Programmet forøvrig, reisen til Causeni og opplevelsene der gjorde også sterke inntrykk,
møte med menneskene der som viste seg fra sin beste side og ga av det de hadde, var til å
bli ydmyk av.
10 års jubileet i Causeni ga inntrykk av at soroptimistene hadde en funksjon og var vel
anerkjent i lokalmiljøet sitt. Morsomt var det å være med i danseringen.
Siste dagen Chisinau ble årsmøtet vel gjennomført med Edles/Moldovakomiteens stødige
hånd/ordstyrer. Jeg er imponert over engasjementet til Moldovakomiteen og soroptimistene
i Moldova, det er mye de får til tatt i betraktning forutsetningene de er underlagt, men
fortsatt viktig og nødvendig med oppfølging fra Norgesunionen/Moldovakomiteen.
Reisen var krevende, tett program, men vi ville ikke vært turen og opplevelsene foruten.
Mange inntrykk. Vi var en fin gjeng som hadde det kjekt og morsomt sammen. Veldig kjekt å
bli kjent med den enkelte.
Takk for at vi tre førstereisende Kristiansundere ble vel inkluderte.
med vennlig hilsen
Eva, Vigdis og Rita
-------------------------------------------------

Takk for et flott reisebrev fra «førstereis» damene fra Kristiansund, som bør gjengis i sin
helhet.
Som arrangør av turen vil vi i Moldovakomiteen (til 1. oktober 2018) allikevel føye til litt.
Norgesunionen er «Mature Union» for klubbene i Moldova og Moldovakomiteen arrangerer
hvert år, på vegne av Norgesunionen tur til Moldova. Vi skal besøke klubbene, være
behjelpelig med å avholde årsmøte for de fem klubbene i fra Chisinau, Causeni, Stefan Voda,
Edinet og Nisporeni og vi skal ha kontakt med CRIC og hilse på ungdommene som er med i
prosjektet «Educating Youth for the Future».
På denne turen skulle vi også være med å feire SI Causeni sitt 10-års jubileum.
Torsdag 27. september
Vi var 18 norske soroptimister og en svensk som reiste nedover.
Første kveld ble brukt til å bli kjent med «førstereis» soroptimister
og gledelig gjensyn med de noe mer «erfarne» reisende. Som
vanlig veldig god stemning og det var veldig kjekt at alle i den
forrige Moldovakomiteen var med på turen denne gangen. Vi
hadde invitert journalist Alina Radu til å spise sammen med oss.
Det å treffe Alina var et gledelig gjensyn og hun er alltid
interessant å lytte til.
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Fredag 28. september
Første post på programmet var besøk hos «Low Vision Center» - Leder Tatiana Ghidirimshi,
MD, tok imot oss. Senteret ble etablert i 2009 av Hans Bjørn Bakketeig, optiker fra Os i
Hordaland. De fleste
pasientene blir behandlet
på senteret, men
personalet reiser også
rundt i Moldova. Senteret
ble fullfinansiert av «Hjelp
Moldova» frem til i fjor. Alt
utstyret ved senteret
kommer fra Norge. 7300
pasienter har fått hjelp
siden starten i 2009,
hvorav 1/3 er barn.
Pasientene blir henvist fra
lege/øyeleger. De har fått
datautstyr og 54 såkalte
CC-TV utstyr slik at barn
med svært dårlig syn kan
lære å lese og skrive.
Utstyr som for eksempel
tomograf til å undersøke øynene og utstyr til å behandle grå
stær og utføre laseroperasjoner. Senteret fikk en «Human
Rights» pris i 2016. Senteret har samarbeid med soroptimister i
Norge og mange videregående skoler i Hordaland støtter
prosjektet «Hjelp Moldova».
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Post to på dagens program var besøk hos et teater for poesi. Vi ble vist
rundt av den nye presidenten i SI Chisinau, Tamara, som jobber ved
teateret. Teateret er det eneste for poesi i Europa. Et hyggelig møte med en
mannlig skuespiller som fortalte oss om
teateret og viste oss intimscenen hvor de
jobber. Den korte avstanden mellom
scenen og publikum ga god kontakt. Han
deklamerte to dikt for oss.
Deretter tid for lunsj og handling på
markedet før vi skulle tilbake til hotellet for
å ha møte med CRIC.

Siste post på programmet denne dagen var møte CRIC (Child Rights Information Center) som
ble stiftet i 1999 og er vår samarbeidspartner i Moldova. Det ble et gledelig møte med
ungdommene som er med i prosjektet «Educating Youth for the future». Prosjektleder Tanya
Stihari fortalte oss om aktivitetene i året som
er gått. Ti ungdommer har fulgt hele
skoleåret 2017/2018, en falt ut i mars. Fire
avsluttet eksamen i 2018 og seks fortsetter
på skole i 2018/2019. Det er gjennomført fire
workshoper med ungdommene i løpet av
året. Alle ungdommene bor på internat i
forbindelse med skolene. Sosialarbeiderne
samarbeider med lederne og lærerne på
skolene og snakker om hvilke behov
ungdommene har. Det blir laget
læringsplaner som elevene skal følge og det blir inngått signerte arbeidskontrakter med hver
enkelt. Kontakt med bedrifter om praksisplasser er etablert.
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Lørdag 29. september
Avreise fra Hotel Luna til Causeni kl. 08:30. Dagen var kommet for å feire SI Causeni sitt 10års jubileum. Vi ble tatt vel imot av Elena Blidari som var på besøk i Norge under vårt L & R
møte på Gjøvik.
Det ble en fin spasertur rundt i byen, der vi blant
annet besøkte et monument til minne om dem som
ble deportert fra regionen Causeni (ca. 25 000) til Sibir
på slutten av 1940 tallet og tidlig på 50-tallet i
Stalintiden.

Neste stopp var «Martha og Maria» kloster med
60 nonner. Klosteret ble etablert i 1997 og er
russisk ortodoks. Nonnene kan komme dit når de
er 16 år. Klosteret gir musikkutdanning og har
gymnas med 11.-13. trinn, der to nonner er
lærere. Resten av lærerne er fra Chisinau og
nabobyer til klosteret.
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Etter klosterbesøket gikk turen videre til
barnehagen i Cirnatenii Noi. På tradisjonelt
vis ble vi møtt med servering av brød, salt
og vin. En del av barnehagen er restaurert
der SI Holmestrand har bidratt med halve
finansieringen og kommunen med resten.
Vi ble underholdt av flott dans og sang fra
barna, veldig rørende.

Det ble også tid til å besøke en av brønnene som
restaurert i 2014 med støtte fra soroptimistene i
Norge. Her viser ordføreren stolt frem brønnen.

ble

Etter barnehagebesøket fikk vi nyte vin fra hennes
(ordførerens) og mannens lokale vinproduksjon. Vinen
hadde nok ikke blitt kåret til årets vin, men det ble en artig
opplevelse.

Ikke bare vindruer på bruket
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Om kvelden var det stor
feiring av SI Causeni sitt 10års jubileum. Et flott
arrangement med taler,
gaver og deilig mat. Vi ble
også aktivisert ved å være
med på danseoppvisning,
noe alle satte stor pris på.
Takk til SI Causeni for en
flott dag og kveld.

SI Causeni
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Søndag 30. september og årsmøte
Dagen startet med registrering av
delegatene, en kopp kaffe og noe å bite i.
Alle klubbene var representert. Livlig prat
rundt bordene før leder for
Moldovakomiteen, Edle Utaaker, åpnet møte
med lysseremoni. Hun gikk gjennom
møtereglene. Det var en lydhør forsamling
og det er ingen tvil om at soroptimistene i
Moldova forstår hvordan et årsmøte skal
foregå og hvordan organisasjonen fungerer.
Vi opplevde stor forskjell fra vårt første
årsmøte fem år tilbake og frem til i dag.
Ingen mobiltelefonbruk eller prat utenom
når en hadde ordet. Programmet var variert
og handlet i all hovedsak om hva
soroptimistene i Moldova har jobbet med og
deltatt på i året som er gått siden årsmøtet i
2017. Rapport og inntrykk fra Guvernørmøte 2018 der 3
soroptimister fra Moldova var representert. Gode inntrykk
og mange nye vennskap over landegrensene.
Elena Blidari, SI
Causeni og Iuliana
Palade, SI Chisinau
fortalte om sitt besøk
i Norge under L&R.

Tanya Stihari fra CRIC snakket om organisasjonen og
spesielt prosjektet «Educating Youth for the Future».
Nyttig og god informasjon både for de norske
observatørene og klubbene i Moldova.
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Rapport fra Network Danube stiftet 18. mai 2013. Et
samarbeid mellom soroptimister der møtet foregikk
i Tyskland. Deltakerne ble delt inn i grupper og de
utvekslet erfaringer og laget mat sammen. Fire
soroptimister fra Moldova deltok og var i gruppe
med soroptimister fra Bulgaria, Romania, Tyskland
og Ungarn. Temaet var Brødbaking over grensene.

Alle klubbene presenterte sine prosjekter og
dessverre opplever klubbene det samme som vi gjør
i Norge - medlemstallet synker. Allikevel var det
utrolig å høre om hva de har fått til. Vi norske
soroptimister kunne bare la oss imponere over
pågangsmot, aktivitetsnivå og gløden for
soroptimistarbeidet.
Siste post på programmet ble viet medlemskontingent til
SIE. 3. visepresident Torild Marie Nilsen ledet sesjonen.
Søknadskjema til Norgesunionen ble fylt ut og hun
oppfordret alle klubbene om å sende prosjektrapport til
henne slik at det kunne registrere en PFR dersom de selv
ikke fikk gjort slik registrering.
Klubbene i Moldova er nå kommet så langt i sitt
organisasjonsarbeid at tiden er inne for at de selv ordner
med agenda og opplegg for årsmøte. Det vil være naturlig å avholde årsmøte i Chisinau i
2019. Klubben der vil være ansvarlig for det tekniske rundt møte, men minst en fra hver av
de andre klubbene må også være med å lage program. Det kom forslag om at Iuliana Palade
fra SI Chisinau skulle være kontaktperson og presidentene fra klubbene, samt en engelsk
talende skulle være med i komiteen.
Klubbene ble oppfordret til å lage en Facebook gruppe for alle medlemmene i Moldova, som
da vil gjøre det lettere å holde kontakten med hverandre.
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Et medlem fra SI Nisporeni vil bli invitert til L&R møte i Fredrikstad 26.-28. april 2019
sammen med Iuliana Palade som er kontaktperson for Moldovakomiteen.
Til vår store overraskelse ble Moldovakomiteen som
siste post, takket av Ioana Cumac fra SI Edinet med
gode ord, blomster og gaver for det arbeidet vi har
gjort og den støtten vi har gitt til soroptimistene i
Moldova. Det var veldig rørende og gledelig.
Den avtroppende Moldovakomiteen takker for flotte,
givende og lærerike år. Det har vært en stor opplevelse
å bli kjent med soroptimistene i Moldova og reise
sammen med soroptimister fra Norge.
Takk også til forrige komité som var med på denne
turen og som la grunnlaget for det flotte arbeidet som
gjøres i Moldova.
Nå overlater vi jobben til ny komité bestående av:
Berit Vale, SI Skien-Porsgrunn
Tove Glittenberg, SI Skien-Porsgrunn
Tone Lise Raugstad, SI Sandefjord
Tove Akre, SI Larvik
Lykke til med arbeidet!

Vennlig hilsen Edle Utaaker, Inger Sinding Hølvold og Siren Hammer Østvold
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