
2015 vil bli et
spennende og
viktig år for
internasjonal 
utvikling og for
vår egen 
organisasjon.

Det er i løpet av de neste tolv
månedene at fristen for Tusenårsmålene
går ut og de nye bærekraftige ut-
viklingsmålene trer i kraft. Mye arbeid er
allerede blitt gjort for å definere disse
nye målene. I likhet med mange andre,
har vår organisasjon foretatt viktig
lobby-virksomhet for å sikre at kvinners
rettigheter får sin rettmessige plass i
den nye globale utviklingsagendaen. 

2015 er også et viktig jubileumsår for
vår organisasjon, da SI for 20. gang 
arrangerer sin verdenskongress. Denne
kongressen er en ypperlig anledning til
å feire det arbeidet som tidligere og
nåværende soroptimister har lagt ned
for å bedre livene til kvinner og jenter
verden over. Det er også en anledning til
i fellesskap å reflektere over hvor langt
vi er kommet og stake ut kursen videre
med et strategisk fokus på å fremme
kvinners fremtidige rettigheter og
status. 

Marit Øgar Aasbrenn                                 Aud B. Skare
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Registreringen til
kongressen er allerede
godt i gang og vi
håper at så mange som
mulig vil ta del i dette
spennende interna-
sjonale arrangementet.
I år vil verdens-

kongressen foregå i Istanbul, Tyrkia, fra
den 9.- 12. juli. Hvis du ennå ikke har
gjort det, anbefaler jeg på det
sterkeste at du tar å en titt på verdens-
kongressens egen hjemmeside:
www.si-istanbul2015.org
dersom du ønsker å vite mer om dette
unike arrangementet!

I forbindelse med verdens-
kongressen, kan jeg med stor glede
formidle at reisende deltakere vil nyte
godt av reduserte flypriser gjennom
vår sponsor Turkish Airlines. Klik her for
å finne ut mer av hvordan du kan få
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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!

ET SPENNENDE ÅR!
Februar er en måned som bærer i
seg den første spiren av vår. Det er noe
med lyset, sola, fuglesangen og snø-
smeltingen innimellom frostnettene.
Dagen er blitt snart tre timer lengre
siden vintersolverv. Vi kan glede oss
over Valentinsdag, fastelaven, vinter-
ferie (for noen) og kanskje karneval?
Uansett er det viktig å gripe
mulighetene til å kose seg og feire ting
– både for små og store, unge og
gamle.

Nettverket vårt, i egen klubb, 
i Norgesunionen og i Europa-fødera-
sjonen, kan gi oss mange impulser og
gode møter. Vi håper dere leserne
finner interessante ting på nettsidene
våre, i Soroptima og her i Guvernørinfo. 

Den lille ”redaksjonen” ønsker dere
en god februar måned med mange og
hyggelige opplevelser og møter!

MARIT AASBRENN 

Oversatt av:Ingrid Løland



rabatt: 
http://www.si-
istanbul2015.org/?page=thy   

Til slutt er jeg sikker på at jeg snakker
på vegne av alle våre 35.000
medlemmer når jeg ønsker å formidle
vår avsky for de seneste hjerteskjær-
ende hendelsene som har rammet
både Frankrike, Nigeria og Pakistan –

og alle andre steder hvor ubegripelige
voldshandlinger har tatt livet av
uskyldige mennesker. Til tross for at vi
er forferdet over disse begivenhetene,
er det allikevel vår plikt, både som
borgere og soroptimister, å fortsette å
gjøre alt vi kan for å fremme fred,
toleranse og forståelse i en turbulent
verden.  Akkurat slik tidligere genera-
sjoner av soroptimister kjempet seg

gjennom vanskelig tider, vil vi med be-
sluttsomhet fortsette kampen for disse
prinsippene. 

Jeg ønsker dere alle et fredfullt og 
begivenhetsrikt nytt år! 

Ulla Madsen
EUROPAPRESIDENT

ulike museum, tur til Himmelberget
og besøk hos ulike soroptimist-
klubben I Danmark. De håper å
samle 35 soroptimister fra ulike 
europeiske land og på denne måten
arbeidet etter målet internasjonalt
vennskap og forståelse. 

Les mer om denne turen på
http://aarhus.soroptimist-
danmark.dk/tour-de-aarhus-
2015-aarhus

AUD B. SKARE

SI Aarhus inviterer soroptimister 
i Europa til sykkeltur i Danmark
De skriver på hjemmesiden sin at
bare man kan sykle, kan man være
med. Det er ikke lange sykkelturer
hver dag og turen starter i Aarhus
13. juni og man sykler fram til
19.juli. På turen er det stopp på

fredsprisen vil foregå på SI-kon-
feransen i Istanbul, Tyrkia i juli.

Best Practice 2015
Unionene nominerer kandidater til
«Best Practice» prisene ut fra Pro-
gram Fokus rapporter (PFR).
Nominasjonene må være levert 28.
februar for prosjekt som har foregått
i soroptimiståret 2013 til 2014. Det
vil deles 11 priser som deles ut på
Guvernørmøtet i Lisboa i slutten av
mai. 

Soroptimist Internasjonale 
Kongress 2015
Det er allerede flere som har meldt
seg på konferansen, men komiteen
ønsker at mange flere registrerer

28.februar er en viktig dato å huske
fordi;

SIEs fotokonkurranse 2015 
har frist 28. februar. Har dere sendt
inn noen fine bilder?  
Se januarnummeret av guvernør-
info for regler og framgangsmåte
eller gå inn på SIEs hjemmeside. -
Det blir spennende om noen av de
norske kreative soroptimistene
vinner. Bildene og vinnerne blir
annonsert på Guvernørmøtet i -Lis-
boa i slutten av mai. 

Fredspris 2015
SIE fredspris feirer 10 års jubileum.
Unioner kan nominere kandidater
innen 28. februar. Utdelingen av

28. februar er en viktig dato!
seg. Tidlig påmeldingspris stopper
28. februar.  Gå inn på SIEs
hjemmeside, så kan du få mer in-
formasjon om programmet, det
sosiale programmet og mye mer.
Gå eventuelt direkte til kongres-
sens hjemmeside på 
www.si-istanbul2015.org. 

Så i år er datoen 28.februar viktig.

AUD B. SKARE

SYKKELTUR
I DANMARK!



Her er noen glimt der vi ser Bærums- og Drammensoroptimister! 
Ingen nevnt, ingen glemt! :-)

I juni vil soroptimistklubben
Hafnarfjordur og Gardabaer
på Island, organisere en is-
landsk soroptimistuke. De
startet med disse ukene
allerede i 1989 og uka gir en
utrolig mulighet til å besøke
Island og oppleve islandsk
kultur, sammen med sor-
optimistsøstre. 

En av søstrene av klubben, 
Margret Helgadottir og tidligere 
soroptimistpresident på Island, Kristin
Einarsdottir forteller mer det spen-
nende arrangementet:
For 26 år siden bestemte medlemmene
av soroptimistklubben Hafnarfjordur &
Gardabaer, å arrangere en tur på Island
for utenlandske soroptimister.
Bakgrunnen for å organisere et slikt ar-
rangement var som følger:
En dag stod to av våre soroptimistsøstre i
kø i banken og snakket om sor-
optimisme. Begge hadde deltatt i sor-
optimistaktiviteter. En hadde tatt et
engelsk kurs i England organisert av sor-
optimister og den andre hadde møtt sor-
optimister på SIE guvernørmøte som
ønsket å besøke Island, men trodde at

det var for dyrt. Island har alltid vært et
dyrt land å besøke. De to soroptimistene
fikk ideen om å kombinere deres opplev-
elser til å organisere og lede en reise til
Island for utenlandske søstre. På neste
klubbmøtet, foreslo de å organisere en
Soroptimist Uke på Island for uten-
landske Soroptimister, deres familier og
venner, til en rimelig pris. Utenlandske
soroptimister kunne på denne måten bli
kjent med landet i en vennlig
atmosfære, i henhold til målene om
internasjonal vennskap og forståelse.

Den første uka ble en realitet
sommeren 1989. Det var sju gjester –
en liten, men hyggelig gruppe. Uka var
en suksess og alle deltakerne var for-
nøyd. En av deltakerne har blitt en så
nær venn at hun har deltatt på tre is-
landske uker til. Siden den første uka
vi utførte prosjektet, har vi hatt en
liten profitt. Vi har bestemt å arrangere
«Icelandic Soroptimist Week» som vårt
innsamlingsprosjekt, som finansierer
alle våre andre prosjekter.

I løpet av de første årene organiserte
vi uka hvert år, så annethvert år og
siden 2003 hvert tredje år. Til sammen
har vi hatt om lag 320 deltakere fra 22
land og fra alle de fire føderasjonene.

Å arrangere en slik uke er utfordrende
og alle soroptimistsøstrene har deltatt
både før, under og etter denne uka. Vi
reiser sammen med gjestene, lager mat
sammen og gjør alt som er nødvendig
for å ønske gjestene velkommen. En av
fordelene med uka er vi klubbsøstre er
blitt bedre kjent ved å arbeide sammen.
Uka har også gitt oss mulighet til å bli
venner med soroptimister fra ulike land
og ulike deler av verden. Vi holder på
med organiseringen av den 2015 
islandske soroptimistuka og vi ser fram
til å møte deg i juni.

Den 13. islandske soroptimistuka vil
forgå mellom 27. juni og 5.juli 2015.
Mer informasjon finner dere på
www.soroptimist.is/index.php/englis
h/week-2015. 

Plassene er begrenset og man følger
prinsippet førstemann til mølla, så pass
på å register deg snarest mulig.

AUD B. SKARE

Den islandske 
soroptimistuka 2015



FOKUS er en paraplyorganisasjon for
66 kvinnerelaterte organisasjoner i
Norge. Å være Norgesunionens kon-
taktperson er nesten som å komme
hjem, etter seks år i styret – halvparten
av tiden som styreleder.  Vår tidligere
unionspresident, Sigrid Ag, sitter nå i
styret. Nåværende styreleder heter Guro
Fjellanger (Norges Venstrelag).  Daglig
leder Gro Lindstad har jobbet i FN, hun
er en meget dyktig og uredd leder. 

Organisasjonen har 20 års jubileum 
i år. Jubileumskomitéen har kun hatt ett
møte, og det er ikke gjort noen detalj-
planlegging av aktiviteter ennå. Daglig
leder ønsker flere donorer enn
UD/Norad.  Det vil gi FOKUS større hand-
lefrihet mht utvelgelse av samarbeids-
land og tematikk. Kavlifondet, UNESCO
og næringslivet kan være gode al-
ternativ.

FOKUS er et kompetanse- og ressurs-
senter for internasjonale kvinnespørs-
mål. De støtter internasjonale prosjekt i
samarbeid med sine medlemsorganisa-
sjoner og har egne prosjekt i Sør. Både
UD, Norad og FOKUS bruker fortsatt be-
tegnelsen Sør, som er innstiftet av FN.
Begrepene Nord og Sør er ikke geo-
grafisk relatert, men det henspiller på
BNP, likestilling, menneskerettigheter og
demokratiske prosesser.  FOKUS er en
vakthund overfor myndigheter, deltar
ofte i møter i UD, Norad, Stortinget og
departement – særlig BLD.  De etterlyser,
følger opp og «refser» på en høflig måte.
Regnskapsansvarlige inviteres med til
SØR-partnere for å drive antikorrup-
sjonsarbeid. FOKUS har godt samarbeid
med forskermiljøer (bl.a. PRIO – Institutt
for fredsforskning), som gjør dem til en
troverdig og sterk diskusjonspartner. De
ansatte i FOKUS har høy fag- og land-
kompetanse. Inviter dem til klubbmøter
– flere klubber kan gjerne gå sammen.

Arbeid med FGM (kjønnslemlestelse),
utdanning, opplæring av jordmødre,
bedre helse- og sanitære forhold, støtte

til kvinner i krig og konflikt, opplæring i
entreprenørskap og organisasjons-
bygging er bare noen områder hvor
FOKUS er aktive. De fleste husker sikkert
TV-aksjonen «Drømmefanger» -
drømmen om et liv uten vold, som de
hadde i 2005. FOKUS vil forsøke å søke
TV-aksjonen på nytt i 2016.

Parallelt med Norges rapportering 
til FN skriver FOKUS skyggerapport til
FN på vegne av sine medlemsorganisa-
sjoner. På denne måten spiller NGO’er
en viktig rolle i påvirkningsarbeidet.
Jeg har selv sittet i FN og hørt på
enkelte lands presentasjoner, hvor de
bekrefter at menneskerettigheter ikke
brytes og kvinner har full likestilling.
Virkeligheten sier noe annet! 

Tusenårsmålene avsluttes i 2015. 
Det sies at generalsekretær Koffi Annan
skrev ned åtte mål på en serviett og fikk
dem klubbet igjennom en sen
nattetime i 2000. Det var få, korte og
tydelig mål. Nå er man i sluttfasen av de
nye bærekraftsmålene (SDGs – Sus-
tainable Development Goals). Norge
arbeider hardt med å få inn
kvinneprofilen. Minst 70 land, deriblant
Norge, har vært med i en åpen arbeids-
gruppe.  Pr. d.d. ligger det forslag på 17
mål med nærmere 170 delmål.  Dette
virker overveldende, og noen har uttalt:
Jeg frykter at vi kommer til å ende opp
med et overpyntet juletre!

FOKUS, som er nasjonalkomité for UN
Women, har vært en aktiv lobbyist mot
Utenriksdepartementet når det gjelder
de nye målene fra 2016-2030.  De sam-
arbeider også med kvinnenettverk i
Norden og deltar på den årlige Kvinne-
kommisjonen (CSW/Commission on
the Status of Women) i FN/New York. Til
dette viktige møtet i FN inviterer de
kvinner fra sine Sør-partnere.

FORUM 1325 er etablert med noen av
FOKUS’ medlemsorganisasjoner. Under-
tegnede er deltager på vegne av sor-

optimistene.  Forumets mandat er
spesielt å følge opp Sikkerhetsresolu-
sjon 1325 Kvinner, Fred og Sikkerhet,
som også ble vedtatt i 2000, og har 15
års jubileum i år. Derfor har FNs
generalsekretær bestilt statusrapporter
fra medlemslandene. Bakteppet for
Sikkerhetsrådet resolusjon var seksuell
trakassering og drap av kvinner under
krigen i Bosnia, Rwanda og Kongo på
90-tallet. Resolusjonen er oversatt til 77
språk. Under møtet i Malmø i sommer
ble det utarbeidet et felles dokument
som er sendt samtlige regjeringer i
Norden.  Storbritannia har tatt en
lederrolle og avholdt i juni 2014 et møte
i London med flere utenriksministre. Før
møtet inviterte utenriksminister Børge
Brenne representanter for norske
NGO’er til et innspillsmøte i UD.

16. februar lanseres den nye norske
handlingsplanen for SR 1325 på
Litteraturhuset i Oslo med statsminister
og fire statsråder tilstede – og selvsagt
er soroptimister på plass i salen!

Gerd Louise Molvig
guvernørsuppleant

FOKUS 
(Forum for Kvinner og 
Utviklingsspørsmål)
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