
Konsultativ status er en status noen
internasjonale organisasjoner, herunder
FN, gir til ikke-statlige organisasjoner. Be-
grepet er oftest brukt i sin opprinnelige
betydning, organisasjoner som «er i kon-
sultativ status med FNs økonomiske og
sosiale råd» (ECOSOC). 
Også andre organisasjoner, slik som Eu-
roparådet, gir organisasjoner en lignende
status (nå kalt deltagerstatus i Eu-
roparådet). 

Konsultativ status gir en ikke-statlig
organisasjon rett til å delta i arbeidet til
FN eller en annen internasjonal organisa-
sjon, f.eks. gjennom rett til å delta på
møter og fremføre sine synspunkter.

I FN er konsultativ status delt i tre
kategorier, med ulike rettigheter for hver
kategori:
•Generell konsultativ status (tidligere kon-
sultativ status 1) er det høyeste nivået og
gis store internasjonale ikke-statlige or-
ganisasjoner som er representative for
brede segmenter i samfunnet og som
arbeider med alle saksfeltene til ECOSOC.
Dette er den mest eksklusive statusen, og
innehas av et mindre antall organisasjoner
(pr. 1992 var det bare 37 slike organisa-
sjoner). 
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PROGRAMME NEWS 

Organisasjonene har rett til å fremføre
sine synspunkter i sesjonene til FNs øko-
nomiske og sosiale råd.

SI er en verdensomspennende 
organisasjon for yrkeskvinner etablert i
1921 og har i dag ca 90.000 medlemmer
i 125 land. 
Våre representanter i FN gjennomførte
i 2012:
36 møter
10 muntlige intervensjoner
og leverte 3 skriftlige uttalelser

Soroptimist Internasjonal
samarbeider med internasjonale nett-
verk og partnere, bl.a. FN og dets or-
ganer, Organisasjonen for kvinners
rettigheter (AWID), Verdens jente-
speidere og World YWCA, Verdens-
organisasjonen av unge, kristne kvinner
-  et globalt nettverk av kvinner som
arbeider for sosial og økonomisk end-
ring i over 120 land over hele verden -
bare for å nevne noen – dette for å sikre
at behovene til kvinner og jenter er re-
presentert i global politikk og settes på
dagsorden.

Soroptimist Internasjonal bruker sitt
vidtrekkende nettverk av soroptimister
over hele kloden til å formulere anbefal-
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HUSK!
Dersom klubben har medlemmer
som ennå ikke leser/kan åpne 
e-post med vedlegg, husk å kopiere
guvernørinfo til dem - på papir!

VÅR VIKTIGE 
KONSULTATIVE
STATUS I FN!

Nytt år og nye muligheter! En slitt
frase, men det er virkelig sant! Mye
spennende vil sikkert skje innenfor
klubbene, i vår union og i Eu-
ropaføderasjonen – også dette året! Vi
er del av en dynamisk organisasjon
som virkelig utgjør en forskjell!

Vi som har ansvar for Guvernørinfo,
vil fremdeles informere om nyheter
utenfor landegrensene og sørge for at
det viktigste stoffet kommer til hver og
en av dere på morsmålet vårt. Vi lærer
mye av disse oversettelsene og enda
mer om organisasjonen vår.

Det er mye informativt stoff også i
dette første nummeret av GI i det nye
året. Les det, og husk på å formidle det
videre til klubbmedlemmer som ikke
har e-post.

Husk også å bruke nettet flittig!
Først og fremst våre egne nettsider:
www.soroptimistnorway.no der du vil
finne mye informasjon det er greit å ta
til seg. Veien er kort til Europafødera-
sjonens nettsider, klikk deg inn på
http://www.soroptimisteurope.org/ og
ta en titt på det virtuelle kartet du
finner med én gang du klikker deg inn.
Her er oversikt over soroptimistenes
prosjekter Europa rundt.

Én ting er sikkert: jo mer kunnskap vi
får om vår organisasjon, jo lettere er
det å følge med på de mange
prosjektene som dyktige klubber
jobber med. Vi får mer kunnskap å dele
med andre soroptimister …. og ikke
minst; dersom vi ønsker flere nye sor-
optimister i klubbene våre, må vi ha
mulighet til å fortelle om hva vi står for
og hva organisasjonen jobber med.
Derfor; bruk nettet, les GI og ta deg tid
til å kikke gjennom informasjonen som
kommer fra unionen. 

Godt nytt soroptimistår!



inger og kampanjer som kan forbedre
livene til kvinner og jenter.

Vår organisasjon har altså konsultativ
status i FN – på høyste nivå,  og dette gir
SI det privilegiet og ansvaret til å uttale
seg på vegne av soroptimistene og
samfunnet omkring oss. Vår kon-
sultative stilling i FN gjorde sitt til at våre
representanter fikk anledning til å
snakke med beslutningstakere hele 10
ganger i 2012!

Småskalaprosjekter, kan ha stor inn-
virkning på livene til kvinner og jenter,
når soroptimister verden over jobber
sammen mot samme mål.

SI-klubber gjennomførte 3727
prosjekter i 2012, som økte  kvinners
tilgang til utdanning og lederskap, og så

mange som 110 000 kvinner og jenter
rundt om i verden nøt godt av disse
prosjektene.

Vi jobber globalt – vi er en global
stemme for kvinner og jenter!
Over 80 000 soroptimister over hele
verden jobbet med prosjektene og
fokuserte på bevisstgjøring, formidling
og handling! 

Soroptimistene fikk høyeste 
konsultative status i FN allerede i 1984
– altså for 31 år siden i år! Dette bør vi
være stolte over og ikke minst fokuserte
på. Dersom vi ikke sender inn våre PFR-
rapporter og rapporterer våre
prosjekter kan vi miste denne statusen!

Norske klubber sendte inn svært
mange rapporter i fjor – og vi er dermed

med på å opprettholde statusen sor-
optimistene har i FN og Europarådet. 
Men vi vet at mange klubber ikke synes
at prosjektene de jobber med “for-
tjener” en rapport! Det gjør de! Store og
små prosjekter skal innrapporteres -
ikke vær beskjedne på klubbens vegne!
Det er viktig at små og store prosjekter
rapporteres!

MARGARET STØLE KARLSEN

økonomisk selvstendighet og 
bærekraftige arbeidsvilkår for 
kvinner

3.   Gjøre slutt på vold mot kvinner 
og jenter og sikre kvinners 
deltakelse i konfliktløsning

4.    Sikre kvinner og jenter 
tilstrekkelig mat og best mulig 
helsetjenester

5.    Ivareta kvinners og jenters   
særlige behov ved å sikre et

bærekraftig miljø og redusere
effektene av klimaendringer og
naturkatastrofer

HUSK å skrive PFR for alle
små og store prosjekt. Har dere
bilder er det også fint å legge
inn.
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SIs hovedtema fra 2011 er
«Education and Leadership»
Dette vil være hovedtema de
neste årene for alt SI arbeid.

MÅLENE 
1.   Bedre kvinners og jenters 

mulighet for formell og 
uformell opplæring

2.   Bedre mulighetene for 

PROGRAMFOKUS-MÅLENE

profit organisasjoner og private
samarbeidspartnere.

FN anerkjenner viktigheten av å
øke den globale bevissthet på
hvordan lysbaserte teknologier
fremmer bærekraftig utvikling både
med hensyn til energi, utdanning,
jordbruk og helse. Lys spiller en vital
rolle i vårt dagligliv og er en viktig
tverrfaglig disiplin av vitenskap i det
21. århundre. Det har revolusjonert
medisin, internasjonal kommunika-
sjon via Internet, og fortsetter å være
et sentralt bindeledd mellom det
kulturelle, økonomiske og politiske

FNs internasjonale år for 2015
er om lys og lysbaserte 
teknologier 
(International Year of Light
and Light-based Technologies
IYL 2015)

Iniativet til det internasjonale FN-
året har kommet fra et konsortium
av vitenskapelige organer sammen
med UNESCO, og de vil bringe
sammen mange 
interessenter inkludert 
vitenskapelige samfunn og 
fagforeninger, utdannelsesinstitu-
sjoner, teknologiplattformer, non-

FNs INTERNASJONALE ÅR 2015

�

aspekt i det globale samfunnet.

Et internasjonalt år for lys er 
en fantastisk mulighet for å sikre
at politikere og interessenter blir
gjort oppmerksom på det
problemløsende potensialet det
er i lys- teknologi. Det er nå en
unik mulighet til å øke den
globale bevisstheten med hensyn
til dette.

AUD B. SKARE



Også i år gikk pengene fra
den internasjonale president
Ann Garvies appell til prosjekt
som hjalp til med solceller og
solkokere. Pengene gikk til
prosjekt i Uganda og til Fiji.

SI Dunfermline, Skottland, 
(Ann Garvies egen klubb) og Rwenzori,
Uganda har samarbeidet med Musasa
grunnskole. De ønsket at skolen skulle få
både solceller og solkokere slik at
lærerne kunne konsentrere seg om ut-
danning til elevene. Samtidig kunne sol-
cellene gi energi slik at lesing på kveld
kunne gjennomføres. Skogen kunne
også bli bevart. 

SI Dunfermline ønsker at solpanelene

10. DESEMBER-APPELLEN:

vil gi energi både til lys og til com-
putere. Solkokerne vil brukes av ele-
vene og staben. SI Dunfermline håper
at prosjektet kan implementeres våren
2015.

I Fiji gikk pengene til tre prosjekt
som ble valgt at soroptimistene på Fiji i
samarbeid med Dr Atul Raturi som er
en energi ekspert.

To av prosjektene var for internat-
skoler, mens det siste var for et hjem for
enker og enslige forsørgere, som også

hadde laget en kafe.
Hver solkoker passer for
30 til 40 personer og kan
koke 19 kg ris på 60 mi-
nutter!
SISWP (SI South West
Pacific) er blitt oppfordret
av Ann Garvi til å gi støtte
til solpanel som kan gi
energi opptil 10 com-
putere på at av
prosjektene på Fiji. 

Mer informasjon om disse
prosjektene finnes på SIs     
hjemmeside.
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Her er noen glimt der vi ser Bærums- og Drammensoroptimister! 
Ingen nevnt, ingen glemt! :-)

“Open Heart – Open Door “ gir oss en
flott mulighet til å møte andre 
soroptimister over hele verden, lære
mer om deres kultur og åpne våre sinn.

Mange år har man under mottoet
”Friendship, Fun and Fulfilment”, og
Open Heart – Open Door-programmet,
fostret utveksling og vennskap mellom
kvinner i hele verden.  Et samarbeids-
program mellom alle de fire 
soroptimistføderasjonene, inkludert
SIEs «Open Heart – Open Door», har
mer enn 500 soroptimister deltatt på
programmet. 

En ny «Open Heart – Open Door»-
plattform lanseres i midten av 2015.
Ved hjelp av denne plattformen vil 
soroptimister ha mulighet til å bli med
i det allerede suksessfulle programmet.
Ved å delta i «Open Heart – Open
Door» programmet må man være villig
til å åpne hjemmet sitt til andre sor-
optimister fra hele verden. Dette kan
man gjøre på en av de følgende fem

måtene:
1. Home Hospitality: 
Vertskap for en eller to soroptimister
og hennes partner, i hjemmet ditt. 
2. Contact Person:
Vise soroptimister hjembyen din
3. Exchange Visit: 
Delta i en yrkesutveksling med en
annen soroptimist 
4. Home Exchange: 
Utveksle bolig med en annen sor-
optimist for en bestemt periode, 
gjennom en gjensidig avtale 
5. Youth Exchange Programme
for Young Relatives: 
Vertskap for en annen soroptimists
datter/sønn niese/nevø osv. 

« Open Heart – Open Door» ble
inisiert av tidligere SIE president,
Heidrun Konrad. Programmet bringer
soroptimister fra hele verden sammen
og hjelper dem med nettverk og ut-
veksling av yrkes - og personlige opp-
levelser. Samtidig gis det et forum til å
forstå hverandre og hverandres

kulturer og land
bedre, og gjen-
nom dette øke
adgangen til
uformelle ut-
dannings-
muligheter for
kvinner i hele
verden. 
På denne måten
vil programmet 
ikke bare til å styrke 
vår organisasjon, men også medvirker til
en bredere internasjonal forståelse og
dermed en mer fredfull verden.

Mer informasjon om “ Open Heart –
Open Door” er tilgjengelig på
hjemmesiden til SIE. På medlems-
området kan medlemmene finne en full-
stendig liste over deltakende land, samt
et enkelt påmeldingsskjema som er
nødvendig for å delta i programmet. 
Alle soroptimister som er interessert i å
delta i dette initiativet oppfordres til å
søke!                                        AUD B. SKARE

Musasa
skolebarn

See Solar,

Cook Solar

Friendship without borders

Heidrunn Konrad
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Undertegnede representerer Norges-
unionen av soroptimister i paraply-
organisasjonen FOKUS (Forum for
Kvinner og Utviklingsspørsmål) og i
Forum Norge 1325. 23 av FOKUS’ 66 or-
ganisasjoner er medlemmer i dette nett-
verket, som spesifikt følger opp FNs
resolusjon 1325 om Kvinner, Fred og
Sikkerhet.

Den 31. oktober 2000 vedtok FNs
Sikkerhetsråd denne viktige resolu-
sjonen etter intenst arbeid og press fra
kvinneorganisasjoner verden over.
Resolusjonen må ses i lys av de massive
overgrepene mot kvinner i Bosnia,
Rwanda og Kongo gjennom 90-tallet og
senere i Columbia, på Sri Lanka og i
mange andre land. Den har som over-
ordnet mål å øke kvinners deltagelse og
innflytelse i arbeidet med å forebygge
og løse konflikter. Resolusjonen skal
også ivareta kvinners mennes-
kerettigheter under flukt, i krig og kon-
flikt og integrere kjønnsperspektivet i
fredsbyggende arbeid. Resolusjonen er
oversatt til 77 ulike språk.  

På Nordisk Forum i Malmø 15.6.14 ble
det utarbeidet et felles dokument av
kvinneorganisasjoner som jobber for im-
plementering av res. 1325.  Dokumentet
ble sendt regjeringene i Sverige, Norge,
Finland, Danmark og Island. 
Storbritannia har etter hvert tatt en
lederrolle i arbeidet mot seksualisert
vold i konflikt og engasjerer seg sterkt
både i FN og andre fora. De avholdt en
internasjonal konferanse i London i juni
2014: Global Summit to End Sexual
Violence in Conflict.  Vår utenriksminister

Børge Brenne deltok på dette møtet, og
kort tid før utreise innkalte han norske
kvinneorganisasjoner til et innspills-
møte i UD, hvor bl.a. undertegnede
deltok sammen med andre re-
presentanter fra Forum Norge 1325.
FOKUS har også arrangert flere møter i
2014. Den nye regjeringen ønsker å
prioritere kvinner, fred og sikkerhet,
men den har vært svært forsinket med
den nye strategien. Bjørg Skotnes, tid-
ligere daglig leder i FOKUS, er
koordinator for res. 1325 i UD.  I fjor inn-
kalte hun representanter fra NGOer og
forskermiljøer til to møter med uten-
riksministeren.

Utenriksminister Børge Brende har
listet opp følgende hovedprioriteringer: 
•  Fredsprosesser og –forhandlinger
•  Internasjonale operasjoner
•  Fredsbygging
•  Humanitær innsats
•  Seksualisert vold

FORUM Norge 1325 har spilt inn flere
forslag til prioriteringer i ny strategi. Det
er også skrevet en felles artikkel/kronikk
som bl.a. retter søkelyset mot regje-
ringens manglende vilje så langt til å
sette temaet høyt på den politiske
agendaen. På møtet 28.11.14 presiserte
utenriksministeren at ny handlings-
plan/strategi vil bli lansert i februar
2015. Kan vi stole på det?

I 2015 er det 15 år siden resolusjon
1325 ble vedtatt.  I den forbindelse vil
FNs generalsekretær utgi en rapport
som sier noe om hva som er oppnådd,
samt grunner til manglende gjennom-

føring. FOKUS/Forum Norge 1325 har
vært en viktig pådriver for fortgang i
dette arbeidet. De har påpekt
viktigheten av et sterkt, kompetent og
mangfoldig sivilt samfunn og at politisk
fokus på kvinners deltagelse i fredspro-
sesser hjelper. Derfor må den nye
strategien ha en tydelig kvinneprofil. 
I skrivende stund, mandag 12. januar,
har soroptimistene som medlem i nett-
verk Forum Norge 1325 mottatt en mail
fra koordinator for Kvinner, Fred og
Sikkerhet i UD: Handlingsplanen for
kvinner, fred og sikkerhet (2015-2018)
lanseres på Litteraturhuset i Oslo 16.
februar. Både statsminister, utenriks-
minister, forsvarsminister, justis- og be-
redskapsminister og barne-,likestillings-
og integreringsminister vil være til-
stede. Det blir uten tvil en spennende
dag for både debatt og læring!

Gerd Louise Molvig
guvernørsuppleant

Ny handlingsplan /strategi for 
FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 
– kvinner, fred og sikkerhet


