
Regjeringer avtalefestet en politisk
erklæring på dag èn på CSW59, 9.
mars 2015, men hvilken innvirkning
vil den ha framtidas avansement for
likestillingen?

CSW59 var vertskap for den globale
høring av Beijing +20 og im-
plementeringen av handlingsplatt-
formen fra Beijing. Dette ga regjeringer,
NGOs og det sivile samfunn en viktig
mulighet til å stadfeste deres politiske
vilje og ambisjon for å oppnå likestilling.

NGOene viste sitt engasjement ved å
delta på parallelle seksjoner, mens 
aktive regjeringer deltok på side-
seksjoner for å informere om hva de
hadde gjort med hensyn til å styrke
kvinner og jenters rettigheter.

Flere NGOer og sivile samfunnsgrupper
utstedte uttalelser som uttalte at de for-
pliktelsene som regjerningene hadde
gitt, ikke er nok for å sikre at basisen og
allerede enige internasjonale prinsipper
for likestilling, blir en realitet. 
Soroptimist International deltok i denne
bevegelsen og utstedte egen uttalelse.

Dessverre var det uenighet mellom
regjeringene om å inkludere ordet
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«menneskerettigheter» i den politiske
deklarasjonen, og andre viktig ord som
det allerede hadde være enighet om. 
I tillegg, var det heller ingen referanse
til spesielle sårbare grupper som
«jentebarn», «eldre kvinner», «kvinner
fra urfolk», «funksjonshemmede
kvinner» og andre. Språket er viktig
side som gir internasjonalt juridisk
rammeverk for regjerninger for å 
foreta handlinger for å oppnå hand-
lingsplattformen fra Beijing. 

Slik som den politiske deklarasjonen,
arbeidsmetodene til CSW var også dis-
kutert og forhandlet om under CSW59.
Arbeidsmetodene er nøkkelen på
hvordan de påvirker NGOs, slike som
Soroptimist International, og er i stand
til å engasjere seg med regjeringer og
bevege seg forover og bidrar til CSW
aktiviteter. Akkurat som med den 
politiske deklarasjonen, NGOs og det
sivile samfunn erfarte tilbakeslag på
deres nivå av involvering i CSW og 
forfektet hardt for å sikre at våre
stemmer vil fortsette å bli inkludert for
å sikre behovene til kvinner og jenter
blir ordentlig møtt.

Den vage politiske deklarasjonen vil
ikke bidra positivt til å oppnå verken
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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!

Den politiske deklarasjonen ble
avtalefestet på CSW 
(CSW = FNs Kvinnekommisjon)
– hva slags betydning har det for
kvinner og jenter?

Vi velger oss april og priser våren.
Nå begynner sola å varme, så vi kan
tro at det etter hvert skal bli sommer
også… 

Men våren har stor egenverdi. 
Den er starten på alt som skal vokse
og gro, ”foråret” sier danskene. Med
dansk-norske barnebarn hender det
jeg fanger opp noen spesielle ord. En
morsom betegnelse har vårblomsten
hestehov, ”mælkebøtte” heter den på
dansk. Hestehoven ligner vel strengt
tatt verken en hestehov eller en
melkebøtte ;o), men den symboliserer
den første spiren av vår og nytt liv, og
så dufter den som av honning.

Vi håper dere finner interessante 
artikler i denne utgaven av
Guvernørinfo.  I ”Kul feminisme” siteres
Edmund Burke: ”Dårlige ting skjer når
ikke gode mennesker gjør noe.” Vi får
fortsette å jobbe for det gode og for å
yte vår lille skjerv i en stor, stor verden
full av både gode og onde ting.

Redaksjonen ønsker alle leserne en
lys og varm og god vår!

Aprilhilsen fra Marit



likestilling og selvstendighet for
kvinner og jenter. Dette betyr at NGOs
som Soroptimist International, blir
nødt til å forfekte hardt for å sikre tiltak
slik at livene til kvinner og jenter blir
forbedret. 

Det er sagt i Soroptimist International
sin uttalelse, 20 år siden enigheten av

handlingsplattformen i Beijing, ikke
bare skulle vi ha sette mer framgang
mot å oppnå likestilling, men vi burde
ikke fortsette og måtte si at kvinners
rettigheter er menneskerettigheter. 
Selv om det er klart at det er en lang
vei til å oppnå likestilling og selv-
stendighet for kvinner og jenter, det er
også viktig å applaudere de positive

handlingene som er utført av noen
regjeringer. Til syvende og sist, NGOs,
det sivile samfunn og progressive
regjeringer hadde suksess med å in-
kludere menneskerettigheter i den po-
litiske deklarasjonen, og få formell
re-affirmasjon av handlingsplatt-
formen fra Beijing.
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skje, visste vi at det ville være mye
uenighet landene imellom.
Kvinners rettigheter kan sees fra
mange ulike perspektiver;
kulturelle, religiøse, nyliberale eller
venstreorienterte. Dette Nordisk
Forum oppsto fra grasrota, det var
ikke forberedt av de nordiske
regjeringene. Vi kunne vise at
kvinnebevegelsen i de nordiske
landene var sterk. Det var mer enn
tusen talere og UN Women var
godt representert. 

Det ble skrevet et slutt-
dokumentet som inneholder en
rekke krav og anbefalinger basert
på handlingsplattformen fra
Beijing. Vi forandret litt på den, for
eksempel snakker vi ikke om
fattigdom men om økonomi. Byen
Malmö, der Nordisk Forum ble
avholdt, ”undertegnet” det
endelige dokumentet fra Nordisk
Forum, -la vår hjemby også signere
dokumentet!

Neste foredragsholder var
Gudrún Jónsdóttir, talsperson for et
informasjonssenter om seksualisert
vold. Gudrún er en dyktig taler og
feminist som ønsker å bekjempe
vold og skape en rettferdig verden.
Hun sa blant annet: "Vi har alltid et
valg; du kan sitte ved
kjøkkenbordet og sutre, eller du
kan stå opp og gjøre noe med det;

det er alltid en vei." 

Kvinnestreik i Island er et ek-
sempel på hvordan man kan gjøre
det. Den første streiken var i
oktober 1975 da kvinner gikk til
streik for en dag og nektet å gjøre
noe husarbeid eller betalt arbeid
som de fikk mindre lønn for enn
menn. I oktober 2010 streiket de
igjen. De sluttet å jobbe klokka
14:25 i stedet for 16:00 den dagen
for da hadde de levert den samme
mengde arbeid for å få samme
lønn som mennene får. En film fra
streiken i 2010 ble vist. "Når filmen
var vist og kvinner fra publikum sa
"Vi kan ikke gjøre det i mitt land",
spurte jeg hvorfor sier du det hvis
du ikke har prøvd? "

Hanna Björg Vilhjalmsdottir, som
underviser om kjønnsforskning på
videregående skoler, forklarte at
hun lager ”revolusjon” i klas-
serommet. "En revolusjon er en
form for løsning."
Kjønnsstudier øker den kritiske
tenkningen blant studentene.
Måten kjønnsstudier blir undervist
på er helt forskjellig fra å studere
etter en bok. Vi ser på noe sammen
og så diskuterer og analyserer vi

Hafdis Karlsdottir, 
SI  Island rapporterer fra
CSW59 (FNs Kvinne-
kommisjon).

Etter at jeg deltok på
rundebordskonferanse i morges og
lyttet til ministre og representanter
fra femten land som snakket om
økonomi for kvinner og jenter, fikk
vi endelig høre hva som kunne
gjøres og hvordan, ikke bare hva
som måtte gjøres. Jeg er stolt av å
bo i et land hvor likestillingen er
såpåss bra, men det er fremdeles
mye å gjøre , eller som Eygló
Harðardóttir, sosialministeren sa;
"Ingenting skjer bare fordi du
ønsker det, du må selv  få det til å
skje. Og hvis vi ikke tar med
mennene, kommer vi ingen vei. "

Etter åpningstalen til statsråden,
fortalte Gertrud Åström, leder av
Sveriges Kvinnelobby, om er-
faringer fra Nordisk Forum 2014,
hvor mer enn 30.000 deltakere fra
de nordiske landene deltok og hvor
Soroptimistene organiserte 
arrangementer og var tydelig til-
stede. De nordiske landene står
sammen om å gjøre noe for likestil-
lingen i verden. Da forberedelsene
til Nordisk Forum startet, var det
ikke kjent om det kom til å bli en
femte konferanse. Hvis det skulle

Kul feminisme 
– ideer fra nord



det. Denne læringen bidrar til at
studentene blir bevisste på hvem
de er, hvordan de tenker og
hvordan de ser på verden. Alle i
klasserommet er aktive.

Hanna sier videre: "Det er svært
viktig at mine gutter ikke føler at
de er de slemme gutta. Selv-
stendighet og ansvar er helt

vesentlig." Kurset blir undervist på
17 av 33 videregående skoler på Is-
land, og det er opprettet 14
feministiske grupper som består av
både gutter og jenter. Kulturen i
skolen endres, og det er mye dis-
kusjon på Island om likestilling, for
dette er smittsomt.

Dette er ideer fra nord, men ulike

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

Det burde være obligatorisk en
gang i livet å delta på Kvinnekom-
misjonens årlige møte i New York. I to
uker drøfter representanter fra
kvinne- og menneskerettighets-
organisasjoner hvordan man skal få
nasjonale myndigheter til å res-
pondere på globale likestillings-
utfordringer.  Årets tema var «Beijing
+ 20.» Hva har skjedd i de enkelte
medlemsland gjennom disse 20 år? 

1100 organisasjoner var forhånds-
påmeldt med rundt 7.000 deltagere.  I
tillegg til offisielle møter var det over
180 forskjellige aktiviteter/innlegg ar-
rangert av frivillige organisasjoner –
og soroptimister er alltid aktivt til-
stede!  
Mange hadde gleden av å starte 8.
mars i det gamle, ærverdige Apollo
Theatre i Harlem, hvor vi ble tatt imot
av fire ungdommer fra hhv Italia,
India, Japan og Haiti med feiende flott
sang og musikk! Dr. Gertrude
Mongella, tidligere leder for FNs
Verdenskonferanse i Beijing holdt en
tankevekkende tale og ba oss alle
reise hjem og» gjøre vår lekse».  For
øvrig har det vært totalt fire kvinne-
konferanser i regi av FN: Mexico 1975
– København 1980 – Nairobi 1985 –
Beijing 1995.

I en av pausene i teatret traff jeg på
vår egen SI/E president Ulla Madsen
og Hafdis Karlsdottir fra Island.  Sor-
optimister er alltid aktivt tilstede!
En av suksessene på reisen fra Mexico
i 1975 er at kvinner kan bruke sin
stemme i FN og har beveget seg fra 
konfrontasjon til samarbeid og støtte.
Takket være sivilt samfunn tør man
kritisere regjeringer og statsmenn og
forvente 50/50 før 2030.
Man får høre om urettferdighet, lid-

else og smerte påført barn og kvinner:
voldtekter, slag, park, syreangrep, for-
bud mot bruk av langbukser, mangel
på skolegang, tvangsekteskap, kjønns-
lemlestelse, kosmetisk kirurgi som det
nye «must» - listen er utømmelig! Når
kvinner selv forteller sine historier, blir
det ekstra sterkt. 

Kvinnekommisjonens møte falt i år
samtidig med 8. mars. Dette ble
skikkelig markert i New York.  Hand-
lingsplanen fra Beijing har 12 viktige
punkter. Deltagerne i 8. mars toget ble
delt i 12 grupper som hver 
representerte ett av områdene fra
Handlingsplanen. 

Marsjen startet ved Dag Hammars-
kjölds Plaza og endte opp i Times
Square. Internasjonale celebriteter

som FNs generalsekretær,
direktøren for UN Women, New
Yorks førstedame m.fl. hadde en-
gasjerte appeller før start. Mest inn-
trykk på meg gjorde en ung kvinne
som kjempet for kvinners likeverd
og rettigheter. Hun hadde en
glitrende kort appell bygget opp 
rundt; Glemmer man kvinner, ser
man kun på ett øye. Tenk så mye
av verden som blir borte, gjentok
hun flere ganger.  Mellom 15-
20.000 kvinner og menn, med inn-
slag av underholdning og sang,
marsjerte i New York’s gater for
likestilling og kvinners rettigheter –

det var stort å få være med!

Erkjennelsen av at det globalt
sett er langt igjen til likeverdig be-
handling av kvinner og jentebarn,
er deprimerende. Vi trenger STORE
steg fremover for å oppnå likestil-
ling. Men bildet er ikke helt svart -
det er oppmuntrende å møte så
mange unge, modige og dy-
namiske kvinner fra hele verden. 

Den 8. mars var New York virkelig
fylt med «girl power». Jeg er stolt av
at soroptimistene «gjør leksene
sine» og er aktivt tilstede for sine
medsøstre! Vi er med å gi håp for
fremtiden!

GERD LOUISE MOLVIG
Guvernørsuppleant

8. mars i The Big Apple!

kulturer krever ulike tilnærm-
inger.
Hafdis Karlsdottir siterer
Edmund Bruke til slutt: "Dårlige
ting skjer når gode mennesker
ikke gjør noe", så alle dere gode
mennesker, gjør noe! 

Oversatt og bearbeidet av 
MARIT AASBRENN

SI/E president Ulla Madsen,
Danmark og Hafdis Karlsdottir fra
Island.

Vår representant, Gerd Louise 
Molvig, ytterst til høyre



SIs FN-representant, Betty Levy, var
invitert til å tale på FNs sideseksjon
på CSW59.

«KØBENHAVN MØTER BEIJING»
Likestillingsdimensjonen av sosial ut-
viklingspolitikk og praksis, fokuserte på
hvordan grassrotendringer i samfunnet
kan skje til fordel for alle. Betty talte på
vegne av hennes kapasitet som kom-
misjonsmedlem for sosiale utvikling,
NGO Forum Chair og CSW NGO
Executive Committee medlem. Det er
uvanlig for en NGO representant å bli
invitert til å bidra til en offisiell sidesek-
sjon som denne, og det er et bevis på
Bettys utmerkede arbeid i FN.

Denne seksjonen ble organisert 
av Divisjonen for Sosial Politikk og Ut-
vikling (DSPD) under FNs Økonomi og
sosialdepartementet (UNDESA) og den
permanente misjonen fra St. Vincent
og Grenadinene. Det ble diskutert
overlappet mellom erklæringen fra
Handlingsplattformen fra Beijing og
København-erklæringen med hensyn
til sosial utvikling. De er gjensidig for-
sterkende erklæringer. Om prinsippene
fra begge disse erklæringene kom-
bineres kan de gi et stort skritt for
likestilling og bidra til å drive arbeidet
utført av regjeringene i å akselere
myndiggjøring av kvinner og jenter.

Seksjonens moderator, Daniela Bas,
direktør for divisjonen UNDESA,
summeret opp formålet og visjonen
bak arrangementet;
«Både erklæringen fra Handlingsplatt-
formen fra Beijing og København-er-
klæringen er 20 år gamle i år.
Kjønnsdimensjonen favner mange
andre vanskeligstilte grupper, in-
kludert funksjonshemmede, urfolk,
eldre kvinner og andre. FN charteret
erklærer at vi er her for å tjene folket –
så vi må tjene folket. Alt vi gjør må føre
tilbake til det.».

Disse ordene var spesielt 
betydningsfulle på CSW hvor både
progressive regjeringer, NGOene og
det sivile samfunn viste frustrasjon
over mangel på engasjement og fram-
drift med hensyn til likestilling og
myndiggjøringen av kvinner og jenter.
Viktigheten med engasjement ble ut-
hevet blant flere i publikum.

Betty Levy så hennes involvering i 
arrangementet og rollen som NGOs
representant i FN klart; «Jeg har gjort
mitt til for at å sørge for at likestilling
for kvinner og jenter skjærer gjennom
alt FN arbeid. Om vi tar opp spørsmål
separat og uten å tenke sammen, vil
ikke handlingene våre fungere.»
Slik som NGO felleskapet ser på ut-

viklingen av for den  kommende post-
2015 agendaen, var dette ar-
rangementet en viktig mulighet til å
engasjere FN-kontorene om pro-
grammene som fungerer i lokal-
samfunnene. Den nye utviklings-
agendaen må sikre at forpliktelsen
som er allerede avtale mål, faktisk er
oppnådd.
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«Hvis det er slik at Bejingdeklara-
sjonen har mislykkes i å innfri sine
løfter, spesielt når det gjelder å få slutt
på vold mot kvinner og barn», sa Ulla
Madsen, «så er det vår oppgave, som
sivilt samfunn og som frivillig organisa-
sjon, å gjøre noe med dette nå». I den
forbindelse presenterte Madsen
prosjektet «Bekjempelse av Vold!»
(Defeating Violence!) som har som mål
å skape flere effektive forebyggings-
programmer og strategier. 

Over 60 land samarbeider om dette
prosjektet og støttes av en rekke eks-
perter fra forskjellige institusjoner og
organisasjoner, deriblant Verdens
helseorganisasjon (WHO), FNs konven-

sjon for eliminering av all dis-
kriminering mot kvinner (CEDAW),
Høykommissæren for mennes-
kerettigheter (OHCHR), FNs Kvinne-
organ (UN Women) med flere.

«Vår organisasjon og våre
medlemmer erfarer daglig hvor få og
også ofte hvor ineffektive de ‘offisielle’
strategiene er», forklarte Renata Trott-
mann Probst, som delte sine bekym-
ringer med tilhørerne. «Det som er
ytterligere bekymringsverdig er at de
fleste av disse initiativene ikke retter
seg mot de dypere og mer under-
liggende og strukturelle årsakene som
skaper voldelige samfunn». 

Likestilling og sosial utvikling: 
SIs FN-representant taler på et FN arrangement.
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Publikum fikk deretter høre om
hvordan skreddersydde forebyggings-
kampanjer og læremateriell er under
utvikling. 
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New York, 12. mars 2015: SI Europa er en aktiv 
bidragsyter til FNs 59. Kvinnekommisjon (CSW)

Ulla Madsen (president) og Renata 
Trottmann Probst (leder av konstitusjon- og
vedtektskomiteen) talte sammen under møte
om bekjempelse av vold mot kvinner ved FNs
Kvinnekommisjon (CSW 59) i New York.

Daniela Bas


