Tanker om Convention
I disse dage er kvinder fra hele verden på vej til Melbourne i Australien for at deltage i den 17. IIW
Convention. På Facebook kan man følge nogle af dem på deres vej til Melbourne og føle deres
begejstring og forventninger til selve Convention, men en stor del af deres opdateringer handler
også om det kommende møde med venner fra hele verden.
I de kommende måneder bliver det spændende at høre om de resultater, mødet får, hvilke
ændringer til Constitution, der bliver vedtaget og ikke mindst, hvor den 18. IIW Convention i 2021
skal foregå.
Mange af os sender tanker tilbage på maj 2015, hvor den 16. IIW Convention foregik i København,
og rigtig mange danske Inner Wheel medlemmer fik mulighed for at deltage i Convention og
opleve, hvordan den foregår med alle de faste punkter og ceremonielle arrangementer som en
vigtig bestanddel.
Det var spændende at følge behandlingen og afstemningerne af de mange forskellige forslag til
ændringer af Constitution, det var interessant at høre de forskellige delegerede argumentere for
og imod forslagene. Det var meget anderledes end en almindelig dansk konference, og mødet med
kvinder fra mange af verdens lande var en stor oplevelse.
Der blev mulighed for snakke på tværs af landegrænser ved de mere uhøjtidelige arrangementer
og ved møder på gange på vej til og fra de forskellige arrangementer, måske ikke med så mange,
som man kunne ønske, for det var programmet for komprimeret til. Men man fik lejlighed til at
opleve, hvilket spændende kvindenetværk, vi i Inner Wheel Danmark er medlemmer af. Et
verdensomspændende netværk, hvor kvinderne rundt i hele verden arbejder med mange og helt
forskellige problemstillinger, og hvor den hjælp og støtte, Inner Wheel giver i de enkelte lande, er
meget forskellig.
Den 16. IIW Convention i København er blevet historie, men den vil altid stå som en kæmpe
oplevelse, som der kan fortælles mange oplevelser fra.
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