
Den nye føderasjonspresidenten har
valgt som sitt satsingsfelt «Soroptimist
invester i utdannelse».  Gjennom ut-
dannelse er målsettingen å sette
kvinner i stand til å oppnå likestilling og
frihet fra sosiale, økonomiske og
kulturelle hindringer for å kunne oppnå
dette.  Vi ønsker å bidra til at kvinner og
jenter kan få realisert sine drømmer.
Føderasjonspresidenten oppfordrer oss
alle til å bidra til dette gjennom gode
prosjekter. Velg prosjekter som er  godt
tilpasset lokale behov. Det er en rekke
muligheter; alt fra å bidra til å bekjempe
analfabetisme, gi tradisjonell undervis-
ning, videreutdanning og trening, til å
inspirerer jenter til å velge naturviten-
skap, teknologi, ingeniørfag og
matematikk (STEM). Utdannelse har
også en viktig funksjon for å fjerne og
forebygge vold mot kvinner.

Begrepet «literacy» innebærer mye
mer enn bare å kunne lese og skrive. Det
inneholder mulighetene til å oppnå
viktig kunnskap, det bidrar til å gjøre
kvinner uavhengige, lærer dem om
deres rettigheter, til å tenke kritisk og til
å forstå viktigheten av at deres barn får
utdanning. Gjennom å styrke kvinner
,«women empowerment», kan de in-
spireres til videreutdanning, til å utvikle
sitt  lederpotensial, oppnå like
rettigheter i arbeidslivet og komme ut
av låste kjønnsrollemønster i utdanning
og yrkesliv.
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Utdanning er også viktig for å bidra til
bevisstgjøring om vold mot kvinner,
hjelpe kvinner til å våge å stå opp og
ta til orde  i familiekonflikter, bidra til å
forebygge trafficking og hindre barne-
ekteskap. 

Brevet til føderasjonspresidenten
har et vedlegg med en rekke konkret
prosjekteksempler. Vi kan f.eks.:
-   «adoptere» en skole og utbedre
bygg, støtte med undervisnings-
materiell, språkopplæring, datakurs,
eller drive mentorvirksomhet for ung-
dommer eller lærere.
-  «adoptere» et krisesenter og hjelpe
kvinner til å bygge opp igjen  sine liv
og selvtillit, hjelpe dem til å forstå sine
rettigheter, hjelpe dem tilbake til
arbeid eller bistå med juridisk støtte
for dem som har blitt utsatt for noe
kriminelt.
-  «adoptere» et asylmottak og hjelpe
kvinner som har måttet forlate sine
hjemland. Bistå med språkundervis-
ning, hjelpe kvinnene til å forstå sine
nye rettigheter og plikter, lære dem
om lokale skikker og tradisjoner, eller
bidra med økonomisk støtte til ut-
danning for å komme i arbeid.

Et utrolig viktig felt og et vell av
muligheter til innsats!

GERD HALMØ

GUVERNOR

HUSK!
Dersom klubben har medlemmer
som ennå ikke leser/kan åpne 
e-post med vedlegg, husk å kopiere
guvernørinfo til dem - på papir!

info
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Hilsen fra den nye
SIE- presidenten!

Maria Elisabetta De Franciscis 

Jeg skriver denne samtidig 
som terroren i Paris har startet med
mange døde og skadde. Jeg tente et
lys utenfor den franske ambassaden I
dag, og tenkte også på de andre rundt
i verden som opplever dette nesten
daglig. Vi må alle jobbe videre for å få
fred i verden.

I dette nummeret presenteres Gerd
Halmø som ny guvernør. 
Brevet fra SIE presidenten Maria Elisa-
betta de Franciscis med hennes mål
og visjonen er med. Det samme er hva
SI presidenten, Yvonne Simpson, har
valgt som 10.desember appellen – ut-
danning og lederutvikling i Nepal. 

Vi har også tatt for oss noen FN mer-
kedager og spesielt 25.november
2015. Jeg har hørt at Tønsberg
klubben skal lyse opp slottsfjellet i
oransje. Det blir flott og stemnings-
fullt. Kanskje andre klubber har tenkt
å gjøre noe lignende. Bruk oransje i
perioden fra 25.november 2015 til
10.desember 2015. 
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Datoen ble valgt for å minnes
søstrene Mirabal, tre politiske
aktivister fra den
Dominikanske republikk, som
ble brutalt myrdet i 1960 under
Rafael Trujillos diktatur (1930-
1961).

FNs generalsekretær, Ban Ki-moon har
sagt at alle har et ansvar for å hindre og
avskaffe vold mot kvinner og barn. Det
starter ved å utfordre diskriminerings-
kultur som tillater den å fortsette.
FNs viktigste punkter for hvorfor den
internasjonale dagen ble introdusert.
•  Vold mot kvinner en et brudd på
menneskerettighetene.
•    Vold mot kvinner er en konsekvens av
diskriminering mot kvinner, både innen-

for lovgivningen og i praksis, og opp-
rettholder ulikheter mellom menn og
kvinner.
•    Vold mot kvinner påvirker og vans-
keliggjør framgang på mange områder,
inkludert fattigdomsbekjempelse, be-
kjempelse av HIV/AIDS, og fred og
sikkerhet.
•    Vold mot kvinner og jenter er ikke
uunngåelig. Forebygging er både mulig
og essensielt.
•     Vold mot kvinner fortsetter å være
en global pandemi. Opp til 70 % av
kvinner erfarer vold i deres liv.

Fakta og tall
•  35 % av kvinner og barn globalt
erfarer en form av fysisk eller seksuell
vold i deres liv. I noen land opplever opp
mot 7 av 10 kvinner dette misbruk.
•  Det er estimert at opp mot 30
millioner av jenter under 15 år er i fare
for kjønnslemlestelse, og mer enn 130

millioner jenter og kvinner har gjen-
nomgått prosedyren i verden.
• I hele verden, mer enn 700
millioner kvinner som lever i dag ble
gift som barn. 250 millioner av dem
ble gift før de fylte 15 år. Jenter som
gifter seg før de er 18 år er det
mindre sannsynlighet for at de full-
fører deres utdannelse og mer sann-
synlighet for at de opplever vold i
hjemmet og komplikasjoner ved
fødsel. 
•   Kostnadene og konsekvensene av
vold mot kvinner fortsetter i genera-
sjoner.

Mer informasjon 
finner du i denne lenken
https://www.un.org/en/events/en
dviolenceday/
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50 medlemmer møttes i Leuven,
Belgia for å delta på SIEs opplærings-
seminar for “single” klubber i Europa
og unioner fra Øst-Europa fra den 16.-
18.oktober 2015.

Det var mange viktige emner på
agendaen, alt fra finansiell ledelse av
klubber og prosjekt, ekstensjon og
retensjon, ledelse og profesjonelt nett-
verk, SIEs struktur, konflikthåndtering,
indre og ytre kommunikasjon, SIEs
nettside, Facebook, PFRer osv.

På grunn av de aktive og hardt-
arbeidende medlemmene ble

seminaret vellykket. Deltakerne er nå
blitt i stand til å lære opp andre sor-
optimister og de har forpliktet seg dette
ifølge av en plan.

Trenerne for seminaret var: 1.vise-
president Tonny Filedt Kok (2013-2015),
kasserer Anne-Marie Hendrickx,
sekretær Birthe Sonne-Schmidt (2013-
2015), leder av ekstensjonskomiteen
Maria-Luisa Frosio (2013-2015), vise-
presidenten for Øst-Europa Anne
Wszelaczynska, leder av ekstensjons-
komiteen Gerda Rosiers og IPP Ulla
Madsen.

Ulla Madsen
tidligere president (IPP)
og leder for seminaret.

Oversatt av
AUD B. SKARE

Velkommen til Kuwait, det 63.
landet i Soroptimist Internasjonal,
Europa- føderasjonen!

SIE presidenten, Maria Elisabetta de
Franciscis, charteret SI Kuwait
23.oktober 2015 og SIE har fått en
soroptimistklubb i et nytt land. 

Elisabetta sender sine oppriktige
hilsener til Stacey Al-Ghawas,
presidenten i SI Kuwait og hennes
styre og gratulere dem på vegne av
SIE. Etter chartringen var det
gallamiddag med mer enn 180
gjester, inkludert soroptimister fra
alle føderasjonene, lokale
myndigheter og media. 

AUD B. SKARE

25. NOVEMBER - INTERNASJONAL DAG  FOR AVSKAFFELSE AV VOLD MOT KVINNER:

FARG VERDEN ORANSJE!

Et vellykket opplæringsseminar!



Mitt navn er Gerd Halmø. Jeg bor i
Stavanger, er 70 år, gift og har to barn
og 4 flotte barnebarn. 
Jeg er utdannet sivilingeniør med
bioteknologi som hovedfag, og har
videreutdannelse innen ledelse.
Yrkeslivet har vært  variert og spenn-
ende. Den første halvdelen var
innenfor anvendt teknologisk forsk-
ning i Sintef; først som forsker, men
mesteparten av tiden som leder av
forskningsvirksomhet. Mitt inter-
essefelt  ble påvirket av miljøbevisst-
heten som vokste frem på 70-tallet.

Forskningsområdet mikrobiologiske
nedbrytningsprosesser ble etter
vinklet mot forurensning og 
oljeindustrien som vokste frem i
Norge. Det var interessant å delta i 
nybrottsarbeid på dette området.  

Feminismens fremvekst i 70 åra bidro
til egen likestillingstenking. Jeg fikk in-
teresse for ledelse og passerte etter
hvert de «glasstakene» som eksisterte.
Slik ble jeg første og ofte eneste
kvinne i lederposisjoner. I Sintef fikk
jeg etter hvert ansvaret for bedriftens
største enhet, før turen gikk til Statoil
som skulle ansette sin første
miljødirektør og bygge opp miljø-
arbeidet i konsernet. Etter dette fulgte
andre spennende lederoppgaver i kon-
sernet, ikke minst som administrer-
ende direktør for selskapets
virksomhet i Tyskland.

De siste årene har jeg trappet gradvis
ned, og har primært arbeidet for 
oljeindustriens interesseorganisasjon.
Jeg har hele tiden vært sterkt en-
gasjert i samfunnslivet, og har tatt på
meg en lang rekke verv i styrer, ko-
miteer og utvalg. Jeg har spesielt en-

gasjert meg i  utdannings-
institusjoner, forskning, innovasjon
og bedrifter i omstilling. Slikt arbeid
synes jeg er viktig for å utvide egen
horisont, og det har styrket
primærjobben. Fortsatt har jeg
styreverv i næringslivet. Det er et
privilegium å få styre sin egen 
utfasing fra yrkeslivet.

Jeg ble soroptimist i 1989 i
Trondheim før familien flyttet til
Stavanger i 91. Jeg har vært
president i klubben i to omganger,
og de to siste årene har jeg ledet
unionsstyret. Hektisk, men veldig
givende. Soroptimismen står for
mange viktige verdier for meg, vi
arbeider med de rette sakene, og
nettverket er en stor styrke både på
sak og på personlig plan. Det var
spesielt godt å finne en lokal klubb
de årene jeg bodde i Tyskland.  Nå
står to år som guvernør foran meg,
og jeg ser frem til å bidra i den nye
rollen.

Gerd Halmø
GUVERNØR

FNs Klima-
konferanse
2015

FNs klima konferanse (COP 21) /
(CMP11) vil foregå i Paris, Frankrike, fra

30.november 
til 11. desember 2015. 

Målet for konferansen er å oppnå en
juridisk bindende og universell
enighet for klima, fra alle nasjoner i
verden. Ledelsen av forhandlingene er
ikke bestemt ennå.

Les mer på denne linken;
http://unfccc.int/
meetings/paris
_nov_2015/meeting/
8926.php
Her blir dere 
oppdatert hva som
skjer i Paris i disse 
dagene.

Gerd Halmø

Vi presenterer:

Dagen da generalforsamlingen i FN
vedtok Erklæringen for barnets
rettigheter i 1959, og Barnekonven-
sjonen i 1989. 

På barnedagen 2012 lanserte FNs
generalsekretær Ban Ki-moon initiativet
Education First - Utdanning først. 
Initiativet har som mål å styrke en global
bevegelse for utdanning. Å oppnå en 

utvikling i kvalitet i utdanningen, og å gi
flere muligheten til å gå på skole. 

Soroptimist International med sine
utdanningsprosjekter er med å realisere
målene om å gi flere jenter mulighet til
å gå på skole.

DORA P. LORO
GUVERNØRSUPPLEANT

FNs Internasjonale
Barnedag

20.november. 



I år har SI presidenten, Yvonne
Simpson, bestemt at de innsamlede
midler fra 10.desember appellen
skal gå til støtte for kvinner og barn
slik at de kan bygge opp livene sine
etter de to jordskjelvene våren 2015.

Fokuset vil være på utdanning og
lederutvikling. Det er det samme SI-
temaet soroptimister har til 2021. 
Historisk har presidentens appell
støttet de kvinner og barn som
trenger det meste rundt i verden, og
i år er målet fortsatt det samme. 

Nepal er et av de fattige og mist
utviklede land i verden, med omlag
25 % av innbyggerne som lever

under fattigdomsgrensa. De er sterk
avhengig av pengeoverføringer,
omlag så mye som 22-25 % av brutto
nasjonal produkt. Jordbruk er bære-
bjelken i økonomien, og gir levebrød
for mer enn 70 % av innbyggerne. Som
ellers i verden er det kvinner og jenter
som bærer den største byrden av
fattigdom. Analfabetisme er høy,
spesielt blant kvinner hvor bare 44,5 %
kan lese. Kvinner går oftest på de of-
fentlige skoler, mens guttene går på
private skoler hvor de oppnår høyere
utdanningsresultater. I arbeidslivet er
den gjennomsnittlige deltakelse av
kvinner i styrer bare 12 %. Hele 40 %
av jentene under 18 år er gift og om
lag 577.000 barnebruder lever i Nepal.

Presidentens appell vil gå både i år
og neste år til utdanning og leder-
utvikling i Nepal. Det er forventet å
støtte flere prosjekter for spesifikke
utdanningsbehov for kvinner og
jenter i Nepal. Berettige prosjekt vil
inkludere alt fra bygging av skoler, gi
stipend, utdanne kvinner og jenter til
å hindre trafficing osv. 

Tekst oversatt av AUD B. SKARE

SI PRESIDENT

Yvonne Sompson

Success University for Women er en ny,
inspirerende bok om kvinner som
motiverer og gir styrke til andre kvinner. På
lanseringsdagen 22. september gikk alle
salgsinntektene av boka til Soroptimist
International. 

Boka er skrevet av 24 kvinner fra 11 ulike
land, som gjennom sine livshistorier og
opp- og nedturer, deler personlige er-
faringer om det å leve meningsfylt og «lede
med hjertet». Leserne vil gjennom disse his-
toriene bli inspirert til å oppfylle egne mål
og lede seg selv mot sin egen suksess. 

En av bidragsyterne i boka, Lotte Vesterli
fra SI Danmark, ble inspirert til å delta i

prosjektet fordi det å komme sammen,
samle inn penger, inspirere til handling og
skape muligheter for andre kvinner er så
viktig, ifølge henne. Et annen bidragsyter
er soroptimist Sharon Cahir fra SI Irland.
Hun mener at kvinners påvirkningskraft
og innflytelse er stor når man står
sammen og bygger internasjonale nett-
verk. Det er fremfor alt gjennom slike
fellesskap man har muligheten til å støtte
og styrke livene til andre kvinner.

Soroptimist International er takknem-
lige for støtten dette bokverket gir for
arbeidet som føres med å bedre livene til

kvinner og jenter verden over. Det er
spesielt to soroptimistprosjekter som vil
øremerkes i samarbeidet med bokpro-
sjektet: «Live Your Dream» og «Defeating
Violence!».

Soroptimistprosjektet «Live Your
Dream» er rettet mot kvinner som har
hovedomsorgen for familien og det øko-
nomiske ansvaret hjemme. Ved å gi
kvinnene de ressurser som trengs for å
styrke sin utdanning og ferdigheter gis
det håp om bedre utsikter i arbeids-
markedet. Hvert år deles det ut 1,6
millioner dollar i utdanningsstipend til
over 1200 ulike kvinner, hvorav mange
blant dem har blitt hjulpet ut av
fattigdom, rus og vold i hjemmet.

«Defeating Violence!» er et prosjekt
ledet av Ulla Madsen og Anne Simon,
henholdsvis tidligere president i SIE og
daglig leder for SIE. Prosjektet er et sam-
arbeid med SI i Storbritannia og Irland,
samt en rekke eksperter og institusjoner
fra blant annet Verdens Helseorganisa-
sjon, FN og Europarådet. Gjennom dette
prosjektet ønsker soroptimistene å gjøre
en konkret innsats for å avskaffe vold mot
jenter og kvinner i Europa, Midtøsten og
Afrika. Ved å sette et større og mer
nyansert fokus på å forstå vold mot
kvinner, styrker vi våre muligheter for å
bidra til mer effektiv forebygging og be-
kjempelse av vold.

Vil du vite mer om Success University for
Women? På denne nettsiden kan du lese
mer om prosjektet som støtter soroptimis-
tenes viktige prosjekter og også foreta en
direktebestilling av boka: http://success-
universityforwomen.com/our-tools-and-
resources/our-book/

Tekst oversatt av
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Guvernørsuppleant
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