
 
IW klub Europea – hvad er det ?  

 

Den første IW Club Europa blev etableret i Torino, Italien, i 2003, og i 2014 var Nelly Bratoeva, tidligere 

nationalpræsident i Bulgarien og tidligere IIW Board medlem, initiativtager til IW Club Varna Europea i 

2014. 

Siden er Nellys entusiasme for udbredelse af IW-ideen til hele vort kontinent på ingen måde stoppet – 
tvært imod. På et møde i Bristol i organisationen Women for Europa (Wfe) i 2015 slog hun et slag for flere 
IW klubber Europea. Og så gik det stærkt. 
 
I dag er der 14 IW Clubs Europea, og i år inviterede Nelly sammen med IW Club Varna Europea til  
First Meeting of Europea IW Clubs i Varna i week-enden 30.09 – 01.10. 2017 
 
Der deltog over 50 inner wheelere fra 15 forskellige lande: Bulgarien, Moldava, Ukraine, Makedonien, 
Tyrkiet, Grækenland, Tyskland, Østrig, Italien, Frankrig, Reunion, Belgien, Cypern, Holland og Danmark. Fra 
Danmark deltog distriktspræsident Anne Grete Kampmann og DISO Tove Steenstrup. 
 
Hvorfor Danmark ? 

Jo, fordi Distrikt 45 Danmark er venskabsdistrikt med distrikt Bulgarien og har tætte bånd til navnlig Nelly 

og IW-pigerne i Varna. Med inspiration her fra vil distrikt 45 søge oprettet en Europea klub i Århus, da det 

er en by med mange både unge og ældre med internationale interesser og relationer. 

Hvad er så en IW klub Europea ? 

Jo, det er på alle måder en almindelig Inner Wheel Klub med de samme regler, den samme opbygning af 

klubbestyrelse, fast mødeprogram og samme deltagelse i det nationale og det internationale IW. 

Det særlige ved IW klubber Europea er ønsket om at skabe synergi mellem de europæiske IW klubber. 

Samme historie, geografi, religion, kultur og samme opfattelse af social velfærd og kvinders rettigheder er 

bærekraften for et tættere fællesskab og større gensidig forståelse. Netop gennem europæiske IW-klubber 

kan vi øge kommunikationen mellem kvinder i Europa. 

I fællesskab kan der skabes et bredt samarbejde om omfattende velgørenhedsprojekter og om fælles 

ståsted ift. andre kontinenter. 

Dr. Ralitsa Gueleva, chefredaktør på Encyclopedien på Bulgarian Academy of Sciences, talte om ”Den 

Europæiske Ide” og analyserede vigtigheden af et fællesskab i Europa gennem særlige aktiviteter. 

 I øjeblikket kender vi europæisk kulturby (i år Aarhus), europæiske Museumsnætter, europæisk ungdoms 

hovedstad og – sportshovedstad, den Europæiske Ungdomsportal osv.  

Hver klub skulle på mødet præsentere deres aktiviteter og planer for de kommende år. Og sikke en 

aktivitet. 

Den baltiske klubber har iværksat en række sociale hjælpeprojekter – sportsplads til børn, sunde retter,  
væresteder for ensomme kvinder.  
F.eks. gør man ikke meget fra statens side i Bulgarien for at øge trafiksikkerheden for børn. Den opgave 
tager IW Club Varna Europea op. 
 



I Munchen vil de sætte fokus på Europas synlighed, respekt for forskelligheder, inspirere til åbent sind og 

fjernelse af angst for det fremmede. De vil starte en række ”Lectures”, hvor hvert europæisk land 

præsenteres på skift, helst via kontakt med  inner wheelere fra det pågældende land.  Endvidere foreslår de 

et fælles europæisk projekt til at hjælpe kvinder i arbejde gennem udveksling af best practice. 

Et hjælpeprojekt for at styrke tyrkiske kvindes integration er startet i Berlin. 

Tove og jeg kom til Varna helt blanke overfor ideen med IW klubber Europea. Men vi blev overbeviste om, 

at også Danmark kan få glæde af et tæt europæisk IW samarbejde.  

Formålet er først og fremmest et større kendskab til vores europæiske ligestillede. ”Den Europæiske Ide” 

En fælles identitet. 

Endvidere kan europæiske inner wheelere give hinanden inspiration til og i fællesskab udføre hjælp og 
støtte til kvinder og børn. Selv om vi i Danmark har et langt større socialt og økonomisk fundament end 
vores venner i Østeuropa og på Balkan, er der også i vores land brug for hjælp og støtte til mange udsatte 
kvinder og børn. Og så kan danske inner wheelere jo også yde hjælpe til udsatte i de nævnte områder via 
IW samarbejdet.  
 
Har du et forslag til, hvem vi kan kontakte for at få kvinder i Århus-området til ” at hoppe på ideen”, så 
kontakt: Distriktspræsident Anne Grete Kampmann praesident.distrikt45.iw@gmail.com eller 
pastdistriktspræsident Judy Rieneck pastpraesident.distrikt45.iw@gmail.com 
 
 
Anne Grete Kampmann 
Distriktspræsident 
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