
8. mars 2015
krevde 35.000 
soroptimister  at
kvinner får ut-
danning,
myndighet og
muligheter!

Kjønnsdis-
kriminering kommer
i dag fremdeles til ut-
trykk på ulike måter og i ulike former.
Kvinner og jenter utgjør stadig vekk
majoriteten av verdens analfabeter.
Jenter er fremdeles ikke likeverdig re-
presentert i videregående skole og
høyere utdanning. Kvinner og jenter har
fremdeles mindre eiendoms- og land-
rettigheter. Kvinner og jenter er
fremdeles mer utsatt for fattigdom. I til-
legg utgjør kvinner og jenter – uav-
hengig av om de har en privilegert eller
vanskeligstilt bakgrunn - fortsatt den
store majoriteten av ofre som utsettes
for vold og overgrep i hjemmet og i
nære relasjoner. 

Vi som er vitner til de mange formene
for daglig diskriminering kvinner rundt
om i verden lider under, må bruke vår
stemme til å støtte appellen til FN og
FNs kvinneorgan (UN Women) på 
8. mars – den internasjonale

Marit Øgar Aasbrenn                                 Aud B. Skare
governor2@soroptimistnorway.no                governor1@soroptimistnorway.no  m a r s  2 0 1 5

PRO-

kvinnedagen: «Myndig-
gjøring av kvinner er
myndiggjøring av
menneskeheten: Se det
for deg!»

Det å oppnå likestilling
og likeverdighet blant
kjønnene er et gjennom-
gripende tema som
krever at verdens regje-

ringer forplikter seg. Soroptimistene
oppfordrer derfor til en økende global
og politisk vilje til å bekjempe kjønns-
diskriminering. Helt siden opprettelsen
av Bejings handlingsplan om kvinner,
fred og sikkerhet (Platform for Action)
har soroptimistene vært aktive i å
gjennomføre planen og iverksatt tiltak
som bekjemper ulike former for vold
mot kvinner og jenter. I tillegg har vi
kjempet for å myndiggjøre kvinner til
lederposisjoner, til å ta beslutninger og
til å få likeverdige muligheter for ut-
danning. For å fremme disse forand-
ringene bruker vi vår egen
soroptimist-modell: utdanning,
myndighet og mulighet. Vi må lytte til
kvinnene dersom vi skal virkeliggjøre
forandringene de trenger. 

Vennskapshilsen fra, Ulla Madsen
EUROPAPRESIDENT
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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!

Brev fra Europa-
presidenten!

Oversatt av:Ingrid Løland

Mars og vårfornemmelser hører
sammen. Ofte er det bare ørsmå tegn
på at våren er i anmarsj. Vi hører det
på fuglesangen, vi ser det på
snøklokker, krokus, gåsunger og hes-
tehov som dukker opp, vi kjenner det
på sola som begynner å varme i bak-
kene, vi smaker det på saftige og gode
appelsiner og vi lukter det fra jorda
som er klar for nye vekster. 

Det nærmer seg dessuten påske, 
en høytid som er mindre forpliktende
enn jula, en høytid som kanskje
innebærer mer ferie for ”husmora” og
som kanskje gir oss mulighet til å nyte
skog og mark, fjell og sjø i større grad
enn ellers. 

Vi i redaksjonen av guvernørinfo
ønsker alle en riktig god påske og
håper det blir en tid for å slappe av,
lese, ta imot besøk og gå på besøk,
med andre ord lade batteriene…

MARIT AASBRENN 



Justisminister Anders Anundsen
presiserte nødvendigheten av å re-
kruttere kvinner inn i viktige stil-
linger. Barne-, likestillings og
inkluderingsminister Solveig Horne
kom rett fra frokostmøte i Stavanger,
arrangert av FOKUS. Hun var svært
opptatt av jenter under 18 år.  De er
mest utsatt pga tidlig ekteskap, ofte
med menn som er 10 år eldre.  I dag
er ¼ av alle ekteskap inngått av barn
under 18 år. Hun henviste til kam-
panjen «Too Young to Wed».  
Under paneldebatten deltok Jan
Egeland, generalsekretær i Flykt-
ninghjelpen, spesialrådgiver fra UD,
forsker fra PRIO (Institutt for freds-
forskning) og en oberstløytnant fra
Forsvaret. Vi ble minnet om at 2015
er et politisk merkeår for FN: Kvinne-
kommisjonens møte i FN i mars
(Commission on the Status of
Women) har tema Beijing + 20,
Tusenårsmålene avsluttes, de nye
Bærekraftsmålene fastsettes i
september, nye klimamål skal av-
klares i Paris i desember og SR 1325
har 15 års jubileum. Det er virkelig
grunn til å feire!

Avslutningsinnlegget var ved Navi
Pillay, FNs tidligere høykommissær
for menneskerettigheter.

Patriarkatet beskytter ikke
kvinner, men diskriminerer dem.
Jenter byttes mot kveg, og noen
blir solgt til seksuelt slaveri for kun
10 dollar. Kidnapping, mennes-
kehandel og voldtekter skjer hver
eneste dag. Samtidig er det viktig
å huske at kvinner er dyktige
aktører i krig og konflikt. Varig fred
kan ikke oppnås uten at kvinner
er med.  Hun kritiserte Norge for å
produsere våpen.  Hvor sendes
disse våpnene? Dreper de barn?
Dreper de kvinner?  Navi Pillay var
svært glad for at mennes-
kerettighetene har endret seg de
siste 10 år. Virkningsfulle hand-
lingsplaner for CEDAW
(Convention on the Elimination of
all Forms of Discrimination
against Women) er viktig for å
videreutvikle og implementere
menneskerettighetene, slik at
kvinner kan høres og spille en
viktig rolle. Hun avsluttet med å
gratulere Norge med den nye
handlingsplanen og minnet om at
Many desicions are made at the
table, women also want a seat.

I Dagsnytt 18 samme dag
møttes daglig leder i FOKUS og
justisminister Ine Eriksen Søreide.

Ved lanseringen 16.2.15 var
Regjeringen representert ved
statsminister Erna Solberg, uten-
riksminister Børge Brende, for-
svarsminister Ine Eriksen Søreide,
justis- og beredskapsminister
Anders Anundsen og barne-,
likestillings- og inkluderings-
minister Solveig Horne

Litteraturhusets sal var fylt opp
av forventningsfulle tilhørere da
Statsministeren åpnet møtet.  Hun
henviste til Sikkerhetsresolusjon
1325, som har vært banebrytende i
15 år.  Den har siden 2000 vært fulgt
opp med underresolusjoner, som
har gitt et utvidet sikkerhetsbegrep
som innbefatter barn og beskytt-
else av sivile.

Kvinners sikkerhet og rettigheter
er globalt truet. Kvinner utsettes for
seksualisert vold og overgrep, men
er underrepresentert ved forhand-
lingsbordet. Kvinner har rett til å
delta i beslutninger som får kon-
sekvenser for egne liv. Når Norge er
engasjert, vil vi bidra til at både
kvinner og menns sikkerhet,
rettigheter, behov og prioriteringer
blir ivaretatt, sa Statsministeren.
Regjeringen har store ambisjoner
rundt fire prioriterte mål.
• Fredsprosser og fredsfor-
handlinger
• Internasjonale operasjoner
• Fredsbygging
• Humanitær innsats
I Handlingsplanen legges det opp
til et tettere samarbeid med fem
land: Afghanistan, Colombia,
Myanmar, Palestina og Sør-Sudan.
Utenriksminister Børge Brende
kunne bekrefte at andel kvinner i
fredsprosesser har økt. 

Forsvarsminister Ine Eriksen
Søreide understreket at Handlings-
planen er sikkerhetspolitikk. 

Lansering av handlingsplan for
kvinner, fred og sikkerhet 
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Gro Lindstad kalte den nye hand-
lingsplanen ambisiøs, spenstig
og omfattende, men veldig svak
på finansiering. Det er en utford-
ring at ansvaret ligger hos fire
forskjellige ministre og departe-
ment. I tillegg ønsker hun årlig
rapportering til Forsvars- og
utenrikskomitèen, samt at Norge
forlanger å ha med kvinner når
man blir bedt om å fasilitere
fredsprosesser. 

Fortsatt er det få eller ingen
kvinner som har lederposisjoner i
dagens fredsforhandlinger.  Selv
om kvinner skaper fred, er det
menn som undertegner avtalene.
Måtte den nye handlingsplanen bli
et slagkraftig politisk virkemiddel
til reell innflytelse!

AUD B. SKARE          GERD L. MOLVIG
guvernør guvernørsuppleant

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

Representantene for soroptimister
er talskvinner for rettigheter til kvinner
og jenter på CEDAW
Den 16. februar var SI FNs re-
presentanten Wilfrida Hendricks
sammen med andre NGO (Non
Goverment Oranisations) re-
presentanter med på å fremme
rettighetene for kvinner og jenter på
CEDAW (FNs komité for eliminering av
diskriminering mot kvinner). Komiteen
gjennomgikk framgangen mht
kvinners rettigheter i hele verden.
NGOs, slik som Soroptimist
International er, gir betydelige bidrag
til denne gjennomgangen ved å
rapportere opplevelsene til kvinner og
jenters i deres lokalsamfunn. På dette
møtet var Gabon, Azerbaijan, Ecuador
og Tuvalu på sakslista.
«Det var flott å se at komiteens eks-
perter lyttet oppmerksomt og tok
notater under NGOs sine uttalelser»,
kommenterte Frida. Dette viser at FN er
klare for å høre perspektivene fra NGOs
som Soroptimist International.

“Sivilsamfunn grupperer 
elementene av diskriminering mot
kvinner, og disse rapportene ble så lest
av representanter fra relevante land»
forklarte Frida. «Rapportene gir kon-
krete eksempler, med klar referanse til
eksisterende nasjonal lov, og med
referanser til internasjonale konven-
sjoner. Dette viser hvordan lovene er
viktige i å sørge for at regjeringer
iversetter tiltak for å sikre at kvinner
og jenter har adgang til mennes-
kerettighetene sine».

Kvinner og jenter fortsetter å opp-
leve brudd på menneskerettighetene
sine i alle land. CEDAW gir en viktig
mulighet til å sette søkelyd på disse
bruddene. Komitémedlemmer stilte
spørsmål til NGOs representantene
om deres kjennskap til diskriminering i
land som Ecuador.

”NGOs representant fra Ecuador
brakte en veldig interessant og vel-
konstruert rapport med vekt på

mangelen på menneskerettighetens be-
skyttelse av kvinner. Det er ikke budsjett
for likestillingstiltak, ikke nok ressurser
for kvinner, ikke adgang til rettferdighet
for kvinner som er ofre for vold, og sek-
suelle overgrep i skoler blir ikke straffet,»
rapporterte Frida, «representanten ut-
talte også at kvinner har liten adgang til
prevensjon – det vil si at kvinner og
jenter ikke har tilgang til deres
reproduktive rettighet.»

Soroptimist Internasjonal må være til-
stede i disse landene for å sørge for at
regjeringene er ansvarlige, og til å hjelpe
kvinner og jenter med deres mennes-
kerettigheter. SI FNs representantene
bruker klubbenes utmerkete arbeid til å
anbefale beste praksis, og for å forbedre
livene til kvinner og jenter.

AUD B. SKARE

Nyheter fra Soroptimist International

(Fra høyre til ventre), SI UN Representantene i Geneve, Wilfrida
Hendrickx og Sabine Kinzer, SIE President Ulla Madsen, SI UN Re-
presentant i New York, Bette Levy, SIE Extension Committee Chair
Maria Luisa Frosio, og SIE Council of Euorpe Representative 
Bettina Hahne.

Fra venstre mot høyre: SI FNs representantene fra Geneve, Wilfrida
Hendricks, Sabine Kinzer and Sina Stiffler på et NGO arbeids-
gruppemøte i FN.



Soroptimistklubben Cremona, 
som ligger i et jordbruksområde i Italia,
i midten av Po Food- dalen, vil delta i
Cremona Executive Education Program
(CEEP) og ønsker å tilby et stipend til
en afrikansk kvinne for å delta i CEEPs
overordnet utdannelsesprogram.

CEEP som vil foregå fra 1.mai til
31.oktober 2015, samtidig som
EXPOMilano, søker å utvikle kunn-
skap fra de mest innovative tek-
nikkene som brukes i landbruket,
avl, forvaltning av mattilgang. 
Se linken
www.cremonafoodvalley.com

Ukeprogrammet i Cremona består i;
•  Et bredt spekter av kurs gitt av eks-
perter fra Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano og fra jordbruks-
sektoren.
•  Ekskursjoner til de mest prestisjetyngre
italienske gårder, fabrikker, laboratorier
og forskningssenter.
•  Besøk til EXPO.

Soroptimistklubben Cremona søker
en yrkeskvinne (regjerings-
representant, jordbruksteknikker, en
forsker osv), enten en soroptimist eller
ikke, fra en union i Afrika (Madagaskar,
Kenya, Rwanda) eller fra en enkelt
klubb i Afrika, som ønsker å delta på

dette ukeprogrammet.

Blant kandidatene vil vinneren bli
valgt av Cremona klubben og vil
motta gratis overnatting i Cremona og
gratis tilgang til CEEP Executive
Education Program. 

Søkere finner påmeldings-
muligheter på
www.cremonafoodvalley.com og
sender dette til Rosy Capeletti på
capeletti[at]cr.camcom.it.  Sjekk også
hjemmesiden til Cremonaklubben.
Dette er kanskje ikke veldig aktuelt for
norske soroptimister, men jeg regner
med at mange har kontakt med en 
afrikansk klubb og kan fortelle dem
om dette programmet. 

AUD B. SKARE

Kjenner du en afrikansk kvinne som ønsker å få
stipend for å delta på CEEP-kurs i Cermona, Italia?

Den internasjonale kvinnedagen 2015
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Selv om vi nå har lagt selve
datoen bak oss, tar vi med 
SI-presidentens ord i dette
Guvernørinfo:

En av de viktigste dagene 
i soroptimistkalenderen er den interna-
sjonale kvinnedagen 8. mars.
Den internasjonale kvinnedagen ble
startet i 1911 og ble kalt den interna-
sjonale arbeiderkvinnedagen. Den ble
opprettet for å gi alle kvinner en
mulighet til å feire sin egen innsats i
samfunnet og for å arbeide for 
økonomisk, politisk og sosial fremgang
for kvinner. Men fremdeles er det mye
som gjenstår før  kvinner og jenter har
samme rettigheter som menn i verden.

Årets tema,  Make It Happen,  kan 
hver enkelt soroptimist arbeide for - både
innenfor sitt eget samfunn og i global
sammenheng. Selv skal jeg lede en sor-

optimistdelegasjon til Kommisjonen for
kvinners status 59  i New York 8.mars-
helgen. 

Vi soroptimister må stille spørsmål
og utfordre kommisjonen på hvorfor
tusenårsmålene ikke har blitt oppnådd i
sin helhet. Den internasjonale
kvinnedagen skal være en tid for

ettertanke, og jeg vil sitere tidligere
generalsekretær i FN, Kofi Annan , som sa
dette i år 2000:
"Mer enn noen gang før i mennes-
kehetens historie deler vi en felles
skjebne. Vi kan mestre den bare hvis vi
samarbeider. Og det, mine venner, er
grunnen til at vi har FN. "

Jeg ber om at hver enkelt soroptimist
tar seg tid til å feire kvinnedagen og det
viktige arbeidet som gjøres både innen-
for sin egen klubb, i egen union og i Sor-
optimist International.

Ann Garvie
Ann Garvie
Internasjonal president 2013-2015

Oversatt, forkortet og bearbeidet av
MARIT AASBRENN


