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MARY BARRRAT DUE
vår første føderasjonspresident og en av grunnleggerne av The Link.
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Norsk strategiplan
ble mal
- også for SI.
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Vårt nettverk favner hele jorden.

KIRSTI GUTTORMSEN
Inn i fremtiden
– også med
mentorprogrammet.

Vi tenker nytt, fritt - og fremover!

redaksjonen
Omfanget er for lite,
fastlagt arbeidstid for kort, og min egen kunnskap og innsikt
altfor begrenset til å kunne yte emnet rettferdighet.
Nina
Tjomsland,
Stavanger

Turid
Lindheim Nilsen,
Sandnes

Trolig vil mange savne navn, hendelser, argumenter og
prosjekter som skulle hatt sin plass i en fyllestgjørende
historikk.
Likevel håper vi at denne lille fortellingen vil være til glede,
og kanskje bekrefte vår felles følelse av at det er et privilegium
å være soroptimist.

Torill Døhl,
Mo i Rana

Margaret
Støle Karlsen,
Larvik
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- EN STEMME FOR
KVINNER!

Vi tar med oss
historien inn i fremtiden!
Norgesunionen er 75 år ung, som vi
formulerer det på hjemmesiden vår i
jubileumsåret. Dette utsagnet rommer
kraftig optimisme. Det gjelder her som
ellers, at man kan betrakte et glass
som halvt fullt eller halvt tomt. Å
runde 75 år er som et halvfullt glass
som vi fortsatt kan og skal fylle med et
rikt innhold.

GERD HALMØ
unionspresident
2013-2015

- Vi må være innstilt på
at nye generasjoner
stiller krav til fornying.

,,

Medlem i organisasjonen fra
1989, og har hatt flere verv
i Stavanger-klubben før hun tok
over som Norges-unionens
president. Hun er sivilingeniør av
yrke, har vært direktør i Statoil,
og er nå selvstendig
næringsdrivende.

Jubileumsskriftet er blitt en spennende fortelling som trekker trådene
bakover og setter vår organisasjon inn
i et historisk samfunnsperspektiv, og
som samtidig søker å løfte blikket
fremover og til fremtidens utfordringer. Det er en historie om kvinner som
var pionerer, ikke bare yrkesmessig,
men også ved å se utfordringene i
tiden og involvere seg med stor tyngde.
Tidlig så de viktigheten av å være
internasjonale borgere. I så måte går
det en klar rød tråd helt fram til
dagens prosjekter og hva vi som
organisasjon er opptatt av.
Å være soroptimist er givende på
mange plan. Selv har jeg alltid fremhevet gleden ved å tilhøre et nettverk
med stort mangfold, yrkesmessig og i
alder, og vi er spredd overalt. Dette
nettverket har vært ekstra fint de
gangene jeg har flyttet og funnet ferdige kvinnenettverk på det nye stedet.
Spesielt var det da jeg i en periode
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ledet en stor industribedrift i Tyskland.
Å finne tilhørighet i den lokale soroptimistklubben, hvor vi delte de samme
verdier og alle var dus, ble en god
motvekt til jobbrollen. Og den mangfoldige medlemsmassen ga meg innsyn i og forståelse for landets kultur
som jeg ellers aldri ville ha fått.
Nettopp kulturforståelse og det å få til
samarbeid på tvers, er en av de viktigste utfordringene i dagens samfunn.
75 år er en respektabel alder. Vi er
fortsatt en livskraftig organisasjon,
men vi må strebe etter videre utvikling. Vitalitet og engasjement behøver
ikke å endres så mye med årene, men
det krever innsats. Vi må være innstilt
på at nye generasjoner stiller krav til
fornying. Menneskene har endret sine
måter å arbeide på, kommunisere på
og velge hva som skal få prioritet. Her
ligger én av våre nærmeste utfordringer for at vi som organisasjon skal fenge
unge yrkesaktive kvinner i dag og i
fremtiden.
Men vi har med oss en god ballast av
75 års erfaring i å utvikle sterke, samfunnsengasjerte kvinnenettverk som
kan påvirke og som får ting til å skje.
Fremtiden ligger i å videreføre disse
tradisjonene med samtidig fokus på
fornyelse. Jeg har stor tro på at vi vil
lykkes med dette.
Til alle soroptimister,
- bruk mulighetene!
Hilsen
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75 år
– og stadig underveis
Nina Tjomsland

Soroptimismen debuterte
i Skandinavia i 1933, da 33
kvinner dannet klubb i Oslo.
Fire år senere kom Bergenklubben til, og åpnet for å
opprette unionen i 1939.

WENCHE
Klunderud
Idéutveksling mellom
Wenche Klunderud og
Bergljot Knutsen ble til
vårt prisvinnende
hovedprosjekt,
utdanningsfondet.

For pionerkvinnene i de to byene
ville våre liv, vår rivende raske teknologirevolusjon og våre muligheter trolig ha virket som om vi
befant oss på en fremmed klode.
Kanskje er det like vanskelig for
oss å tenke oss inn i forholdene
som formet livene til våre søstre
for 75 år siden. Hva måtte de
utvise av evner, vilje og utholdenhet for overhodet å skaffe seg
utdannelse og yrke i en fullstendig mannsdominert verden?
Det som forbinder oss, tvers
gjennom alle disse årene, er
visjonen, viljen til å lære –
og innsatsen for å bli sanne
soroptimister, bedre søstre.

BERGLJOT
Knutsen
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På flyet hjem fra føderasjonskongressen i Izmir i 1983 satt tannlege
Wenche Klunderud fra Larvik-klubben
og hjelpepleier Bergljot Knutsen fra
Voss og snakket seg varme. Afrikanske
soroptimisters fortellinger om forholdene for unge jenter i hjemlandene
hadde gjort sterkt inntrykk. Der og da
kom de to fram til ideen om et utdanningsfond. Appellen deres hadde
både logisk og emosjonelt trykk:
‘Vi vet at statlig u-hjelp fortrinnsvis
kommer menn til gode. Kvinner står
bakerst i køen’. Her kunne soroptimistnettverket med personlige kontakter
virkelig gjøre en forskjell.
Representantskapsmøtet i 1985
gikk inn for saken, og de opprinnelige
vedtektene ble godkjent året etter.
Distrikt Syd II tok på seg styrejobben.
Sandefjords utrettelige Ellen Gade var
fondets første leder. Larvik-klubben
Iaget en informasjonsbrosjyre og
sendte den til alle klubbene. Kvinner i
Strand, Moss, Trondheim og Mo i Rana
tente umiddelbart på ideen, og gradvis kom alle klubbene med i å bygge
opp fondet. I 1990, da Trondheim overtok ansvaret, kunne styret for første
gang dele ut skolepenger til lærelystne jenter som afrikanske soroptimister
borget for. Ansvaret flyttet mellom villige klubber, i fireårsperioder: etter
Trondheim fulgte Sigdal, og deretter
Larvik.
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UTDANNINGSFONDET

Entusiasmen for dette håndfaste
prosjektet spredde seg: hver mottaker
har navn og ansikt – og kan arbeide
seg til en fremtid. Skolegang, opplæring og studier som kan åpne muligheter, koster minimale beløp sett fra
Norge; men da bankrenten gikk
drastisk ned, måtte det stadig mer
kapital til for å sikre en ønsket avkastning til fordeling. Rundt tusenårsskiftet
kostet tre års utdanning i snitt 600
dollar.
Gradvis ble fondet hovedprosjektet
til unionen vår, med en 2010-kapital på
vel 2,2 millioner kroner. To år senere
belønnet guvernørmøtet i Budapest
fondet med ‘Best Practice Award’ blant
alle prosjektene til Europa-føderasjonens klubber. Da hadde fondet
allerede satt over 500 unge i stand til å
utvikle sine ambisjoner.
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Norske representanter som med entusiasme mottok beviset på den store
anerkjennelse Norske soroptimisters Utdanningsfond har.
F.v.: Guvernør Kristin Ruder, Tønsberg; unionspresident Sigrid Ag, Harstad;
guvernør Margaret Støle Karlsen; nåværende unionspresident Gerd Halmø,
Stavanger-klubben. Helt til høyre Christine Peer, visepresident i SIE.

Noen av de mange jentene som har fått støtte fra fondet:

Jeanette
Mbarushimana
til videregående skole.

Marguerite Mukla
er sykepleier og tok ett
år pedagogikk.

Jeann Umuhoza
Administrasjonsstudium på
videregående skole.
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Godta - og nytte
- et rikt mangfold
Historien om utdanningsfondet kan
stå som symbol for hele vårt engasjement, og våre liv, i soroptimistbevegelsen. Gjennom vennskap og utvekslinger i det globale fellesskapet vil vi
lære, utvikle oss selv, og arbeide for å
fremme fred og forståelse. Ikke minst
ved å bidra til at kvinner kan skape seg
bedre liv. Nettopp det at vi er så forskjellige, lever i ulike kulturer og har et
bredest mulig utvalg av yrker og bakgrunn, åpner for læring og innsikt: istedenfor å opptre i regimentert flokk
prøver vi virkelig å sette pris på og
utnytte rikdommen i mangfoldet.
Begrepet ‘søster’ er innbakt i navnet,
‘sor’. I vår tid bruker vi det kanskje
sjeldnere enn våre forgjengere gjorde,
men fellesskapsideen lever like sterkt.
Å utkrystallisere dette verdigrunnlaget, og sjekke at vi prøver å holde
oss til det gjennom skiftende forutsetninger, er så vanskelig at vi aldri blir
ferdig med oppgaven. Diskusjoner
rundt ‘hvem er vi, hva står vi for, og
hvordan kan vi streve for å bli de beste
søstre’ går som refreng gjennom hele
vår historie. Da tjener Hanna Lunds
innledning til debatt, fra april 1951,
som grunnakkord. I menneskerettighetserklæringen som FN hadde vedtatt i 1948, så hun en vesentlig unnlatelse: «moralen anerkjenner ingen rett
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HANNA
Lund
uten i forbindelse med en tilsvarende
plikt. Rettighetsbegrepet, slik det er
definert i erklæringen, skaper kravmentalitet istedenfor ansvarsfølelse.
Det er vår plikt å kjempe mot tidens
åndelige ensretting.»

I sin hjemmeklubb Oslo, og etter
hvert i tallrike klubber rundt om i
landet, påpekte hun at mens folk flest
gjerne forbandt fredsarbeid med
mellomstatlige organisasjoner, og da
særlig FN, utgjorde slike organisasjoner, allerede den gangen, en bagatell
i antall mot de internasjonale ikkestatlige organisasjonene, såkalte NGOer. I denne tiden hadde over 1000 slike
NGO-er anslagsvis rundt 300 millioner
medlemmer. FNs charter pålegger det
økonomiske og sosiale råd, Ecosoc, å
søke råd hos internasjonale ikkestatlige organisasjoner. SIA –
Soroptimist International Associaton,
som senere ble til SI, hadde allerede en
rådgivende ‘konsultativ’ status hos
UNESCO. Fordi slik status ikke medfører rett til å stille forslag, for ikke å
snakke om å delta i avgjørelser, avhenger organisasjonens innflytelse som rådgiver av representantens
grundig forberedte og overbevisende
fremførte argumentasjon.
«Fredsorganisasjoner som SIA
og Rotary kan ha innflytelse langt ut
over sitt eget medlemstall, bl.a. på
grunn av sin konstitusjon som påbyr å
velge medlemmene etter en høy
menneskelig standard» mente Hanna
Lund.
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EGENUTVIKLING

Krav til personlig utvikling
For oss ved 75-årsjubileet peker
‘grundig forberedt og overbevisende
fremført argumentasjon’ på et vesentlig moment i mulighet, og krav, til
personlig utvikling. Vår verden er så

annerledes at de fleste av oss må
skjerpe oss, og legge forestillingsevne
og fantasi inn i historien, for å prøve å
forstå pionerene. I 1930-årene var de
unntak, så å si alle kvinner i fremtre-

dende stillinger. Høyere utdannelse var
et særsyn, også i det såkalt gode borgerskap. Det at en kvinne skulle stå
fram og argumentere i en stor forsamling, var bortimot uhørt; her kunne
klubblivet, med krav til yrkesforedrag
og 5-minutter, være et glimrende treningsforum takket være vennskap og
tillit.

BITTA
Østvold

Uansett åndenød og skjelvende
hender er det jo riktig, det unionspresidenten i 1977, Bitta Østvold, uttrykte:
«en klubb bør være så sammensveiset
og så gode venner at man ikke er redd
for å dumme seg ut for hverandre.» For
mange soroptimister forble imidlertid
talerstolen avskrekkende, lenge. Så
sent som i 1981 skrev Haugesunds
Sigrun Bakkevig i Norsk Soroptima
«hvorfor er vi så redde for talerstoler?
Mange er livredde for å lede, ha
ordet…men hvorfor? Er det ikke mye
mer alvorlig at vi så ofte sier ja der vi
skulle ha sagt nei, og omvendt?»
Gustav Vigelands
skulptur av Aasta
Hansteen viser energi og
kraft, men har kanskje
også et tilsnitt av
karikatur; kvinneidealene
hadde liten plass for det
målrettet veltalende.
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Siri Bjercke, som ledet ekstensjonsarbeidet i Europa i fire år, forteller at hun
var bortimot bevisstløs av nervøsitet
da hun i sin tid skulle takke for maten
på et unionsstyremøte. «Å si nei til et
verv er å si nei til sin egen utvikling»: i
Sydney ledet hun ubesværet en workshop med over 200 deltakere.
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MARY BARRATT DUE

«Overlegen
forakt for alle
betenkeligheter»

Historisk bilde: Suzanne Noël og Mary Barratt Due

Det rådende syn i mellomkrigstiden
var at kvinners mål var å bli gift og
godt forsørget, og det å velge, og
følge, sin egen vei, krevde sta overbevisning og styrke. Ett av de få
talenter som ble godtatt og satt pris
på, var musikalitet; en av musikerne
blant de mest slitesterke ildsjelene var
pianisten Mary Barratt Due. Hun var
president da Oslo-klubben gjenoppsto
i mai 1945. Og da Norge tre år senere
overtok ansvaret for Europa-føderasjonen, SIE, var hun den naturlige føderasjonspresident som blant mye annet
var med på å grunnlegge The Link.
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Ansvaret i den runden kulminerte med
en stor internasjonal kongress i august
1950, hvor presidentens «ukuelige
energi og overlegne forakt for alle
betenkeligheter» ble berømmet. Hun
ble da også utnevnt til æresmedlem av
alle norske klubber da hun fylte 80,
i 1968.
Vi aner litt av hennes organisasjonstalent når vi hører at hun etter å ha
ledet unionens første årsmøte, to
dager i juni 1946, med gjester fra
Belgia, England, Nederland og
Danmark, inviterte alle de 50-60 delta-

kerne hjem til seg, og holdt konsert for
dem.
Både hun og den like innsatsvillige
Ulrikke Greve Dal reiste for egen regning til klubbene de fikk stiftet i 1950årene. For øvrig er det interessant å
notere, i tilbakeblikk, at begge i
utgangspunktet faktisk var flerkulturelle: Mary Barratt Due hadde
studert i Roma og Ulrikke Greve Dal i
Østerrike. Listene over reiser, inspirasjon til nye klubber, og brevveksling
for å dyrke stadig nye vennskap på
flere kontinenter, overvelder uansett,
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selv om vi vet at borgerskapet den
gangen gjerne opererte med hushjelp.
Samtidig forteller det faktum at bare
ytterst få hadde råd og mulighet til
hyppige og vidstrakte reiser, hvor
spesielt det var å få besøk, og hvilken
begeistringskraft disse søstrene
utstrålte over alt hvor de kom, så, og
vant for saken. Vi må også huske at
flyruter var få og billetter rådyre; lange
reiser med båt og tog og buss vitnet
om et glødende engasjement. Det
samme gjaldt alle de tidlige pådriverne, ikke minst den franske kirurgen
Suzanne Noël som brakte soroptimismen til Europa, bare tre år etter at
bevegelsen var utformet i Amerika.

‘barneboksforfatterinnen’ Hanne
Henriette Bryn – yrkeskvinner
figurerte i ‘inne’-kategorien den gangen, ‘pianistinne’, ‘lærerinne’ og altså
‘forfatterinne’. Under et besøk i Oslo
overtalte hun forfatterinnen til å invitere en rekke fremstående ‘-inner’ til
lunsj i håp om å kunne danne den
første soroptimistklubb i Norge.
Forslaget ble møtt med pinlig taushet.

VIOLET
Richardson Ward

Suzanne
Noël

I utgangspunktet var soroptimismen
en forretningsidé, en inntektskilde for
Stuart Morrow. Han kom tidlig i kontakt med Rotary, og organiserte spredningen av bevegelsen i Storbritannia.
Etter hvert sikret han seg de juridiske
rettighetene til å etablere og drive
flere serviceorganisasjoner - selvsagt
for menn. Men så oppdaget han til sin
overraskelse at en kvinne faktisk drev
en sekretærskole i Oakland, California.
Når det fantes kvinner i ledende stillinger, lå det kanskje et potensielt
marked for ham på spinnesiden også.

Suzanne Noël må ha vært grepet av
det idealistiske i å oppmuntre kvinner
til å inspirere hverandre og utvikle seg,
da hun stiftet den første europeiske
klubben, i Paris. Raskt fikk hun opprettet, og chartret, klubber i de fleste
europeiske land: 1927 Haag – samme
år som den første føderasjonen ble
skapt i San Francisco; 1928 Milano,
1929 Wien, 1930 Berlin, Antwerpen og
Genève; i 1931 Tallinn. I 1930 ble hun
første president i den nydannede
europeiske føderasjonen, i utrettelig
kamp for kvinners rettigheter.
Istanbul-klubben, som hun chartret i
1948, var den første i et muslimsk land.
Hun og føderasjonspresident Mary
Barratt Due var begge imponert over å
se hva tyrkiske kvinner hadde utrettet
på de 25 årene siden Atatürk inspirerte dem til å kaste sløret.

I samarbeid med Violet Richardson
Ward etablerte han den første soroptimistklubben, med 81 medlemmer, i
Oakland, og de neste seks årene reiste
han rundt i Statene og etablerte klubber. Men soroptimistene lærte raskt,
og ble for sterke for ham. I 1927 kjøpte
de Morrows opphavsrett for 5500
dollar og frigjorde dermed organisasjonen fra hans kommersielle tilsnitt.

Suzanne Noël omtalte seg som gudmor for nye klubber, men faktisk var
rollen like mye knyttet til unnfangelsen, og hun snakket også om soroptimistene som sine ‘barn’. Selv sa hun
at det pleide koste henne 200 brev å
stifte en klubb. Hun hadde tydeligvis
en forkjærlighet for det fjerne og eksotiske Norge. Gjennom en nordmann i
Paris fikk hun kontakt med hans mor,

STUART
Morrow
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«Det nytter ikke
lenger å pusle
med våre egne
små anliggender»
Likevel var frøet sådd. Da Suzanne
Noël var reist, gikk Hanne Henriette
Bryn og Mimi Sverdrup Lunden i gang.

HANNE H.
Bryn
Hver søndag formiddag den høsten
satt de og skrev innbydelser til kvinner
de tenkte kanskje kunne være med.
17. november 1933 kom 33 interesserte sammen til det første møtet. Vi har
ikke noe skriftlig referat, men Inger
Tostrup Martens ble utropt til president, Hanne Henriette Bryn til visepresident, Ingeborg Ljusnes til sekretær,
Else Egeland til kasserer og Mimi
Sverdrup Lunden til styremedlem. Else
Egeland var en erfaren forretningskvinne med sans for orden og system;
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takket være henne overlever en liste
over de 33 opprinnelige medlemmene. Etter å ha begynt med møte
annenhver lørdag gikk de raskt over til
hver tredje uke – i Ljusnes fotoatelier i
Bygdøy Allé.
De hadde alltid yrkesforedrag og 5minutter, for å lære om hverandres liv
og tanker. Førstebibliotekar Hanna
Lund holdt det første yrkesforedraget.
Hun markerte seg raskt som søstrenes
beste veileder i soroptimismens verdier og ånd, og ble utnevnt til klubbens
æresmedlem ved 30-årsjubileet i 1963.
Hun siterte gjerne en tale av Dag
Hammarsköld, generalsekretær i FN:
«FNs arbeid er forgjeves hvis vi ikke
kan nå til en dypere menneskelig forståelse. Enhver er ansvarlig.»
Soroptimismens berettigelse lå enda
mer enn før på det internasjonale
plan, i brobygging, slik hun så det.
«Vi står hverandre fjernt, og har mye å
lære av hverandre. Det nytter ikke
lenger å pusle med våre egne små
anliggender. Det nytter ikke å vente på

initiativ fra ledelse. Impulser og
initiativ må utgå fra klubbene, som er
de arbeidende enheter. Union, føderasjon og hovedstyre er administrerende
organer, talerør for klubbenes mening.
Ideen i en bevegelse har sitt utspring i
et enkelt menneskes hjerne.»
Aadel Bülow-Hansen – som senere
ble utropt til århundrets fysioterapeut
- utdypet dette da hun var unionspresident: «Vi vet så altfor godt at det er
vår sak når det brenner i grannens hus.
Vi har ansvar, også overfor verden.
Soroptimisme er først og fremst etikk.
Du bekjenner deg til et bestemt livssyn.» Men sammen med de store vyer
brakte hun også etikken inn i hver
soroptimists personlige liv: «Et åpent
sinn og oppriktig deltakelse i rette
øyeblikk kan være en større velgjerning enn en stor hjelpeaksjon.
Vårt arbeid for flyktninger og studenter bygger på mest mulig kontakt og
personlig innsats, til glede og berikelse
for begge parter.»

INGER
Tostrup Martens
fikk sjokk da hun ble utropt
til president i den nye Oslo-klubben.
Men etter gjenvalg ble hun
unionspresident, og senere
sekretær i SIE.

«Jeg var litt
i villrede»
I 1977, 100 år etter at Hanna Lund
ble født, innledet Aadel Bülow-Hansen
til et diskusjonsmøte om soroptimismens idé: «De fleste foreninger har til
formål å opptre samlet i en eller annen
retning. Samlet aksjon krever ensrettethet, men det forlanger soroptimistklubben ikke. Tvert imot vender den
seg mot vår tids tendens til uniformitet på det åndelige område.
Klubben skal være et fristed til
utvikling av medlemmenes særegne
personlighet.»
Hanna Lund viste henne veien. Da
hun kom inn i Oslo-klubben, fant hun
ikke riktig melodien før Hanna Lund
satte seg ved siden av henne: «Trives
De med oss?» «Da jeg svarte at jeg var

10

litt i villrede, sa hun «det er vi alle i
begynnelsen, det var jeg også, helt til
det gikk opp for meg at jeg ikke må
betrakte klubben som underholdningsklubb. En må selv forsøke å
underholde, selv gjøre en innsats, vise
interesse og gi råd, og være hjelpsom
når leilighet bys. Forsøk dette, og De
skal få se.»»
Aadel Bülow-Hansen fikk se, og ble
selv en drivkraft i den grad at hun
nesten fikk sjokk flere år senere, da
hun kom til sitt første guvernørmøte i
føderasjonen og møtte en helt annen
oppfatning av soroptimismen:
«Upersonlighet, store vyer og store
prosjekter som måtte koste mange
penger.»

AADEL
Bülow-Hansen

,,

En soroptimist bekjenner seg til et
bestemt livssyn.
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Oslo og Bergen,
nok til en union
Sommeren 1937 representerte Mary
Barratt Due og Harriet Hansson Osloklubben på Europa-føderasjonens
møte i Paris. Året etter kom klubben i
Bergen til, slik at det ble mulig å stifte
Norges-unionen i 1939.
Bergen-klubben var inspirert av Barratt
Due, og av Hanna Lunds «beåndede
og instruktive foredrag». Klubben viste
seg energisk og handlekraftig fra første stund, i en turbulent tid, under sin
leder Hulda Frisk Gran. Formen i invitasjonen til Oslos 6-års feiring dette året
forteller om nøkterne depresjonsår,
også i det gode borgerskap: «De som
har lyst, medbringer en billig forundringspakke med eller uten påskrift til
pakkeauksjon. Inntekten går til flyktningehjelp…Ta med 1 spiseskje kaffe!»
Fridtjof Nansens innsats etter revolusjonen i Russland i 1918, og fredsprisen han fikk i 1922, inspirerte.
Nansenhjelpen spurte om klubben
kunne invitere flyktninger til et møte,
for å bli kjent med nordmenn. Mange
av «de mer intellektuelt innstilte» førte
en meget ensom tilværelse, skrev
Nansenhjelpens representant. «Vi er
sikre på at mange av Deres forenings
medlemmer for sin egen skyld vil ha
interesse av å bli kjent med disse men-

neskene, som ofte er både dyktige og
høytstående, og som uforskyldt er blitt
revet bort fra hjem og arbeid».
Henvendelsen var unektelig i tråd med
soroptimistidealene. Flyktningeliv, som
ble tatt opp allerede i 1937, har siden
hatt stor interesse og ført til mye
aktivitet – og læring. På den annen
side gjorde det faktum at bevegelsen
ikke skulle være politisk, at de to norske klubbene takket nei til å delta i en
internasjonal fredskonferanse mens
det brygget opp til storkrig, «da vi
mener det ikke hører inn under den
linje som er opptrukket for soroptimismen.»
Slik ble veien gradvis utformet. Men
snart måtte de ferske soroptimistene
skjule sitt formelle nettverk. Møter ble
forbudt. Bergen-klubben oppløste seg
10. februar 1941. Da Oslo-klubben
fulgte etter to uker senere, sendte de
kassabeholdningen til Nord-Norges
barn. Ideen lot seg imidlertid ikke
knekke. Tvert imot ble søstrene bundet enda sterkere sammen. I det stille
møttes de hjemme hos medlemmer
som hadde nok stoler og tekopper.
Naturlig nok, i tider med dårlig matforsyning og streng rasjonering, hadde
de matpakke med. Samholdet vokste
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slik at det var ‘å, endelig’ da klubbene
kunne gjenoppstå bare få uker etter
frigjøringen i mai 1945. Årskontingenten var kr. 25. Mange åpnet sine hjem,
og ett minneverdig møte fant sted hos
Inga Bjørnson, i hennes hus for gamle
på Hvalstad. Hun var høyt elsket for sitt
barneteater og alle turene ‘ut i solen’
for østkantbarn, og æresmedlem i
Oslo-klubben. Året etter ble den tredje
norske klubben dannet i Trondheim,
med Ingebjørg Gresvik som formann.
4. juni dette året var den internasjonale forbindelsen i gang igjen, da unionspresident dr. Garot kom fra Antwerpen
for å overrekke det formelle charter til
Oslo-klubben. En annen gjest var
Elizabeth Hawes fra London, ‘liaison
officer’ mellom de tre føderasjonene.

INGA
Bjørnson
Et elsket æresmedlem i Osloklubben. Hun skapte barneteateret som datteren Guri Stormoen
videreførte, og arrangerte 'ut-isolen' turer for østkantbarn.
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Sorg, smerte
og forsoning
Etterkrigsårene satte imidlertid selve
soroptimistånden på en hard prøve.
Allerede i 1947 hadde Oslo-søstre
sendt sårt tiltrengte gavepakker til
Østerrike. Innholdslisten forteller om
forhold og tilgjengelighet. Tran kostet
2,35, en boks hvalkarbonade 2,80 og
to esker sukkererstatning 1,50.
Sammen med sardinpostei, makaroni,
kippers og kjeks kom hver pakke på
10,25. Frakten var hele 5 kroner, og styret bevilget de overskytende 25 øre av
klubbens kasse slik at de innsamlede
615 kronene rakk til 41 pakker. Hjelp
var naturlig, ikke minst fordi styret
håpet at «den eventuelle kontakt som
kommer i stand kan bli til glede for
begge parter.»
Men forsoning var mer komplisert
enn som så. Den viktigste saken på
guvernørmøtet i Oslo sommeren 1950
var om føderasjonen skulle ta inn igjen
klubber i Tyskland og Østerrike, hvor
de få medlemmene som unnslapp,
hadde møttes i det skjulte, og nå gjenopptatt arbeidet. Meninger sto hardt
mot hverandre. Motstanden var kraftig, særlig i Frankrike. Både Mary
Barratt Due og danskenes fremste,
Clara Hammerich, ivret for inkludering.
Fem av de seks norske klubbene slut-
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tet seg til at «vi arbeider for den
verden vi ønsker, i den verden er også
Tyskland, og et Tyskland som trenger
vår hjelp», slik at unionen ga våre delegater mandat til å stemme for. Ett av
Aadel Bülow-Hansens personlige
minner løfter historien rett inn i følbar
smerte og tilgivelse:
Første gang hun traff Anneliese
Glaser, en guvernør fra Tyskland, var på
et møte i Haag. «Vi to norske guvernører skrev til Hammerfest og spurte om
vi kunne ta henne med til landsmøtet.
Presidenten svarte at hun selv ennå
ikke følte seg moden til å møte en tysker, men flertallet i klubben mente at
vi måtte si ja. Vi er medlem av en internasjonal forening for fred og forståelse, og begge vi guvernører gikk god
for henne.» Glaser og Bülow-Hansen
reiste nordover med Hurtigruta. Da de
så ruinene av Hammerfest hvor bare
kirken lå igjen, ble Glaser hvit og taus.
«Hun måtte gå en lang tur alene, og
spurte etterpå hvordan jeg ville ha følt
det hvis det var min nasjon som hadde
bombet ned en liten by oppunder
ishavet, som umulig kunne være et
militært mål. Hun seiret stort.
Presidenten som hadde vært imot å la
henne komme, holdt avskjedstale for

henne og sluttet med ‘thank you for
coming’. Anneliese sa senere at det var
den største seier hun hadde vunnet i
sitt liv.»
Hammerfest-søstrene demonstrerte
stadig sin rause gjestfrihet, ikke minst
under representantskapsmøtet i 1959.
Byens hotell hadde 20 senger. Møtet
samlet 100 deltakere, og hele byen
stilte opp med overnatting. I det hele
var kanskje den hjemlige gjestfriheten
aller størst i Nord-Norge. Bare i juli
1960 tok Harstad imot 31 soroptimister som nyttet anledningen til
gjennomreise etter årsmøtet i
Hammerfest. Når utenlandske soroptimister, ofte med familier, reiste med
Hurtigruta, kunne medlemmer både
åpne sine hjem og invitere gjestene på
utflukter. Et halvt århundre senere var
de like positive. Da klubben mottok 28
soroptimister fra Europa og Tyrkia, som
hadde vært på møte i Turku, konkluderte de at «for oss var det en
vitamininnsprøyting.»
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FORANDRINGER

Rystende
forslag:
«skal vi alle være dus?»

Staselige damer ved festbord markerer chartringen av Kongsbergklubben i 1951, (fra v.) Dagny Skår, Clara Hammerich, Vessa Holmboe og
Ulrikke Greve Dal. Dagny Skårs sigarett var langt fra noe særsyn – det tok
over 20 år før et årsmøte vedtok røykeforbud i salen.

Hammerfest-klubben hadde for
øvrig lagt fram et bortimot rystende
forslag allerede i 1952: «skal vi alle
være dus?» Særlig i byene var du-formen blant voksne reservert slekt og de
aller nærmeste venner. Det å bli dus
var en høytidelig affære; forslaget
måtte alltid komme fra den som var
eldst eller hadde høyest status. Noen
tvilte sterkt og mente det ville bli vanskelig, men tanken at virkelige søstre
er dus, slo gjennom. Medlemmene
reiste seg etter tur og sa sitt fornavn,
«og dermed var det gjort». «Et eksempel til etterfølgelse?» provoserer referatet i Norsk Soroptima. Det skulle
imidlertid gå hele 12 år før representantskapsmøte i Bodø gjorde dus til
allmenn praksis.
En annen 1952-nyhet som er blitt
skattet tradisjon, ble unnfanget da
professorinne Clara Hammerich kom
for å stifte klubben i Steinkjer. Hun
hadde med en trearmet lysestake:
«føderasjonspresidenten tenner et lys
for soroptimismen og dens idealer, det
neste for alle nasjonene som er tilsluttet, og det tredje for alle de små ledd i
kjeden.» Hammerich var en populær
søster. Da hun overleverte charteret til
klubben i Mo i Rana året etter, var det

hennes åttende norske; «nesten alle
norske soroptimister kjenner henne
personlig» skrev Norsk Soroptima.
Bevegelsen kunne imidlertid også
skyte knopper uten inspirasjon fra ildsjeler. I Drammen ble Aasta Skogvold
så engasjert av det en engelsk venninne fortalte at hun i 1947 tok kontakt
med Oslo-presidenten Inger Tostrup
Martens, som sammen med Mary
Barratt Due kom til en samling som
Skogvold hadde arrangert. Nesten 40
år senere ble Drammen-klubben
modell da Annelise Nordli i Sigdal
ønsket seg en klubb som var ideell,
partipolitisk og religiøst nøytral.

VESLEMØY
Klingsheim

Rundt tusenårsskiftet fikk Veslemøy
Klingsheim brev fra Flekkefjordklubben. Hun tente, fant 23 navn og
kunne invitere til første medlemsmøte
i Lister-klubben i 2001, men syntes det
var merkelig at det ikke fantes noen
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veiledning for å starte en klubb. Med
så mange spørsmål å finne svar på,
spurte hun om noen kunne slå seg
sammen og lage en ‘soroptimistcharter-kokebok’?
Veksten var altså mangfoldig i seg
selv. Og allerede til Oslo-klubbens 20årsfest i 1953 kom over 90 gjester reisende, blant dem føderasjonspresidenten dr. Monsani fra Italia. Dette var
også siste gang at Suzanne Noël
besøkte Oslo; i mellomtiden hadde
hun ansporet til stiftelsen av en rekke
nye klubber, også i det høye nord, og
besøkt sine ‘fadderbarn’ så ofte hun
kunne. Ved Oslo-klubbens 15-årsjubileum skrev hun på offisielt brevpapir
som en stolt «Présidente Fondatrice» grunnlegger – om sin kjærlighet, og ba
Mary Barratt Due overbringe et kyss til
hver enkel søster med «toute l’affection de sa marraine» - «Vive le club
d’Oslo, vive la Norvège, vive la France!»
Spesifikke opplysninger om virksomheten i disse årene er nå å finne i riksarkivet, takket være Mai Brinchmann.
Hun fungerte som unionens arkivar fra
1955 til 1969, og overleverte 15 pakker
arkivsaker til universitetsbiblioteket i
1968.
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FOTO: Oslomuseene

Reiser, møter,
brevveksling
– og vennskap
Dette materialet vil bekrefte at gjestfrihet og kontaktpleie imponerer,
gjennom hele den tidlige historien.
Enhver soroptimist som besøkte Paris,
ble mottatt av Suzanne Noël som en
kjær søster. Mary Barratt Due kom en
gang hjem med hilsen fra Paris: hvis
det var soroptimistklubb i hver by,
kunne det aldri bli krig! Da hun selv
chartret Skien-klubben, innprentet
hun de nye soroptimistene at de aldri
måtte gjeste Oslo, Bergen, Trondheim
eller Drammen uten å søke kontakt
med klubbene. Og de som hadde
mulighet til å besøke utlandet, hadde
rause tilbud fra søstre i mange land, for
opphold, stipend og kurs. Høsten 1948
manglet referater fra klubbene i
Bergen og Drammen, fordi «formennene er i England». Under krigen
hadde britiske klubber samlet inn
11.000 pund til et ‘Post War Relief
Fund’. Siden de ikke fikk lov til å sende
pengene ut av landet, inviterte de hver
sommer soroptimister til kurs og
hjemmebesøk. Ett år hadde Norge ni
deltakere av i alt 51. Blant mottakerne i
1949 var Zinken Hopp fra Bergen og
Maja Schaaning fra Drammen, som da
slik seg hør og bør kom hjem og fortalte og formidlet. Noen år senere kom
Janna Ullmann tilbake fra et tre-ukers
kurs i Stratford-on-Avon, og kunne fortelle om forelesninger og teateroppsetninger – og selvfølgelig om nye
venner i klubbene rundt om.
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MARY
Barratt Due
helhjertet, energisk og varm
soroptimist som var første norske
føderasjonspresident.

Da hver norske klubb ble spurt om å
ta imot to amerikanske eller britiske
soroptimister sommeren 1951, var svaret unisont – og én klubb ba om å få
hele seks gjester. Soroptimistene var
stolte, og ville gjerne markere fellesskapet også symbolsk og seremonielt.
På Ulrikke Greve Dals forslag ble
Hanna Visund og Maria Vigeland bedt
om å utarbeide forslag til unionskjede,
og våren 1952 ble Visunds design høytidelig overrakt.
Mary Barratt Due fikk Fulbrightstipend i meget moden alder, og kom
hjem med rike inntrykk og adressene
til mengder av klubber og søstre i
Amerika. Adressene var til aktivt bruk:
«soroptimister plikter å skrive og
bevare brev for å holde kontakten
levende», mente hun. «Det er slett ikke
lett å være soroptimist på den rette
måten. Vi må gjøre noe selv for rett
forståelse mellom mennesker.» Enkelte
soroptimister var vågale nok til å tråle
andre kontinenter på egen hånd; da
fikk søstrene i Norge reisebrev, igjen
med beretninger fra klubbliv.
Fremmede land og kontinenter var
virkelig fremmede for de fleste. NRK
fjernsyn begynte meget beskjedent i
1954, med sin ene, svart-hvitt kanal, og
det var langt fram til innsiktsfulle og
lærerike presentasjoner av andre folk
og kulturer. Så sent som i 1965 skrev

ULRIKKE
Greve Dal
ildsjelen som blant mye annet var
hovedpådriver for vår hjelp til
flyktninger i Wien.
Randi Kvikne i Mo i Rana at «Klubben
skal være vårt vindu ut mot verden. Vi
har radio, får snart fjernsyn, men trenger flere vinduer.» Tre år senere gikk
diskusjonen intenst da Svolvær-klubbens hovedprogram var ‘TV-ens plass i
dagliglivet, fordeler og ulemper’. Men
reiselyst var utbredt: Norge hadde 24
utsendinger til føderasjonskongressen
i Firenze i 1954, og to av dem kom helt
fra Hammerfest. I dag kan vi bare gjette hvor lang tid den reisen tok, over
land og sjø.
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Vi kommer bak
kulissene,
inn i hjemmene
Uansett opplevde soroptimistene reising som en god investering. En rapport fra 1967 forteller at nordnorske
klubber fra Hammerfest i nord til Mo i
Rana i sør samles annet hvert år;
«Hurtigruta går bestandig», uansett
vær og føre. Ulrikke Greve Dal, tannlege i Drammen, kommenterte samme
år det punkt i soroptimismens uskrevne lover at vi har både rett og plikt til å
oppsøke søstre når vi er på reise. «Det
er et stort privilegium å ha venner
rundt i verden som vi gjerne henvender oss til fordi de er rede til å ta imot. I

våre dager er det å reise blitt allemanns eie. Men for de fleste er reise
utelukkende turistreise. Opplevelsene
blir noe ganske annet hvis vi har forbindelser og venner på nye steder, ser
bak kulissene, kommer inn i hjemmene, snakker med mennesker.»
«Allemanns eie» var kanskje overdrevet. Riktignok var den strenge rasjoneringen av personbiler opphevet i 1960,
men biler var dyre. En flytur var ennå
en sjelden opplevelse for de fleste
dette tiåret, og pakketurer til ‘Syden’

Bilrasjoneringen ble opphevet i 1960, men biler
var ennå sjeldne og
kvinner med lapp og bil
et særsyn, så det gjaldt å
være godt utstyrt til å
tråkke gjennom allslags
vær.
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bare en fjern drøm. Når 20.000 kroner
kunne være en årslønn, var reising en
luksus for svært mange. Soroptimaredaksjonen hadde sjekket grupperabatter for å reise fra Oslo til europeisk
kongress i Stockholm, i 1966. Tur-retur
med SAS kostet hele 296 kroner. Dette
var fire ganger så mye som jernbanens
pris på kr. 77,50. Dessuten kunne togprisen presses ned til kr. 68.40 for
grupper på minst 25. Desto viktigere
for det aktive fellesskapet var det å få
ut informasjon til alle. Og her hadde
norsk soroptimisme nesten 20 års
erfaring.

« - et sådant
organ blir en
stor utgift»
I mai 1948 sendte sekretær Gudrun
Sverdrup i Oslo-klubben ut et stensilert tre-siders skriv med rapport fra sju
møter. Hun åpnet med at «savnet av et
meddelelsesblad og en kontakt
mellom klubbene har alltid vært stort,
men da et sådant organ blir en stor
utgift vil vi forsøke om denne form kan
være tilfredsstillende. Et ordentlig tidsskrift vil koste ca. 1,60 pr. nr. Klubbene
kan for tiden ikke bære en slik utgift,
men hvis medlemmene er interessert i
dette og vil tegne seg som abonnenter for f.eks. 6 nr. pr. år, vil vi mer enn
gjerne få det istand.» Hun listet opp
noen av yrkene som ennå ikke var
representert i klubben: jurist-telefontelegraf-barnevern-translatør-modistskredder-keramiker-malerinne-apoteker-politi-assuranse-megler-konservator – en liste som forhåpentligvis ville
inspirere medlemmene til å være på
utkikk etter gode kandidater.
Gudrun Sverdrup minnet også om
sin brevkasse. «Her har medlemmene
adgang til å komme med spørsmål av
yrkesmessig art, ønsker i retning av
underholdning, forslag til klubbens
virke, andre ønsker, diverse meddelelser, kritikk etc.» Hensikten var å aktivisere, og gi plass for det som medlemmer måtte ha på hjertet, «men som
kanskje ikke kommer frem på våre
korte medlemsmøter.»
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HØYTIDELIGE ØYEBLIKK

Øyeblikket unionskjedet
skifter bærer vil alltid stå
som høydepunktet på
representantskapsmøtene.
En unionspresident har to
år bak seg. En ny har to år
foran seg med alt arbeid og
alle oppgaver som venter.

Bitta Romsland Østvold,
Bergen (t.v.) overleverer
i 1977 presidentkjedet til
Agnes Juel Kjelstrup fra
Tromsø.

Hanna Visund tegnet
unionskjedet som ble tatt
i bruk våren 1952.
Symbolene er rike:
ledd i kjede, sammenheng,
noe vakkert.

Her møter vi igjen Agnes
Juel Kjelstrup (t.h.) i det hun
overleverer kjedet til neste
unionspresident, Ingrid
Hurum fra Ringerike.
Dette skjedde i 1979.

16

JUBILEUM l NORGESUNIONEN 2014

MEDLEMSBLADET

Hva skal bladet hete?

Allerede i august 1948 er ideen
bekreftet, «gjennom landsmøtets avgjørelse og de mange oppmuntrende
ord om vårt første forsøk»: stensilen
bærer et stolt «Nr. 2, Årg.1» og har som
overskrift at «Nå er det NAVNET det
gjelder!» Av møterapportene ser vi at
«våre medlemmer farter. Hedvig
Schaaning er i Amerika og er blitt
mottatt med åpne armer av de amerikanske soroptimister.» Agnes Brevig,
dirigent for Kvindelige Studenters
Sangforening gjennom 30 år, er «vel i
havn etter sitt triumftog gjennom
Amerika, og vil sikkert glede oss med å
fortelle på ett av de første møtene.»
Også hjemlige søstre gjør seg gjeldende: Gerd Kjølås har startet egen
ballettskole, Tora Qviller har levert «et
herlig teppe» til kongeskipet, og på
varemessen i Bergen var hele fem søstre utstillere.
Det navnløse skrivet beretter også at
landsmøtet i Bergen 5. og 6. juni var
«fest fra begynnelsen til slutt. Bare
synd at vi ikke har anledning til å
treffes oftere.» Videre, at Trondheimklubben måtte planlegge den økonomiske side før den gikk inn på spørsmålet om å arrangere neste landsmøte, og at Drammen-klubben skulle
ha første ordinære møte i november.
I desember fulgte Skien-klubben. Nr. 1,
Årg.2 av det stadig vekk navnløse skriv
forklarer hva den nye konsultative stillingen til SI – Soroptimist International
- i UNESCO betyr, og krever. På et møte
i Oslo-klubben var egen utvikling og
mulige felt for innsats oppe til debatt;
Hanna Lund foreslo kommunismen
som et studietema, fordi man «objektivt burde sette seg inn i og forstå en
maktfaktor som i dag kanskje betyr

mest for fred og ufred i verden» - her
er sterke ekko av den kalde krigen. Til
avslutning har sekretæren fått inn to
navneforslag til bladet: Hanna Lunds
‘Norsk Soroptima’ og uspesifisert ‘Den
norske soroptimist’.

Redaksjonen
ber om
overbærenhet
Allerede i neste utgave dukker et
vrient tema opp, nemlig aldersgrense
for medlemmer. Skulle seniormedlemmer beholde stemmeretten?
Meningene var delte, og spørsmålet
har vært oppe til diskusjon gjentatte
ganger, akkurat som i andre land. Den
gangen opplyste Mary Barratt Due at
i England og Amerika var man mot
aldersgrensen, men at det var særlig
i Holland og Belgia man var for den.
Og så, i følgende utgave, har stensilen
fått navn: ’Norsk Soroptima. Nr. 3. Juni
1949. Årg.2’. Redaksjonen er gått over
til Bergen, hvor komiteen «er uerfaren
og må derfor be om overbærenhet.
Den skal gjøre sitt beste.» Ingrid
Tostrup Martens mener at det er en
stor ære for norsk soroptimisme å ha
presidiet for den europeiske føderasjon, og at president Mary «står som
eksponent for oss alle sammen, noen
bedre kunne vi ikke ha».
I siste 1949-utgave av bladet skriver
redaksjonen at «prisen på avisen vil
selvfølgelig variere i forhold til dens
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omfang. Vi har imidlertid funnet det
praktisk å fastsette prisen til kr. 0,50 pr.
eksemplar. Klubbene oppfordres til å
bestille det antall de har bruk for, da vi
ikke trykker flere enn vi er sikre på å bli
av med.» ‘Trykke’ står stadig vekk for
stensilere; det er vesentlig å strekke
klubbenes få kroner til mest mulig
gavn. Holdningen forblir ydmyk – samtidig som den oppfordrer til aktivitet:
«Vårt lille blad kan ikke gi tilfredsstillende bilde av kongressen i Harrogate.
Hver klubb må be sine deltakere
kåsere. Så meget å lære, så mange inntrykk ga brennende tro på soroptimismen.» Første utgave i 1950 lufter
spørsmål som alltid ligger der: «Vår
idealistiske innstilling bibringer samfunnet noe vesentlig…Bruker vi vår
innflytelse tilstrekkelig?» Nr. 2, 1950
bringer oversikt over klubbenes møtedager – underforstått at soroptimister
på reise plikter å stille – og medlemslisten for nystartet klubb i Stavanger,
den sjette i landet. Juninummeret har
prislisten for det internasjonale møtet
i Oslo i august: kongressgebyr er kr. 15;
tre lunsjer og to middager til sammen
kr. 110, og hotellrom kan skaffes fra ca.
kr. 8-10 + service.
Samme år bringer bladet en tankevekker, inspirert av Dansk Soroptima: la
oss styre unna alle rosende adjektiver i
referater, ellers kan det utarte og skru
forventningene stadig høyere, slik at
bare de med de mest blendende evner
våger seg fram. La oss heller ikke skrive
om mat. «Det er jo en høyst likegyldig
ting for andre enn dem som spiser den»
– folk flest levde nøkternt, og import
fra fjerne land var så utenkelig at valg
av ferske grønnsaker om vinteren sto
mellom kålrabi, gulrøtter og kål.
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Proffere
og strammere
form

‘Nr. 4, 3. årgang. September 1950’ må
ha virket ytterst proft da bladet ankom
i postkassene, i en form som var tjenlig
helt fram til våren 1963: trykket, i A5format, med emblemet oppe ved
siden av navnet. Men entusiasmen
hadde en tendens til å ese ut. I 1957
vedtok landsmøtet i Stavanger at
møterapportene skulle innskrenkes til
«ganske korte referat.» Års- og landsmøtet i Bodø seks år senere debatterte
ivrig hva som skulle få spalteplass i
Norsk Soroptima, og hva et møtereferat
skulle omfatte.
Gradvis ble bladet også et element i
den kontinuerlige innsatsen for å kutte
omkostninger og ha mest mulig penger til prosjekter. I 1969 vedtok unionsstyret å begrense papirmølle og porto,
slutte å sende ut innkallelser og sakslister, og bruke Norsk Soroptima til alle
meddelelser: «Nå er det opp til hver
soroptimist å lese bladet grundig og
nøyaktig…Dette er vårt svar til alle
klubber som ønsket rasjonalisering.»
Ni år senere, da representantskapsmøtet diskuterte bladet, påpekte Ulrikke
Greve Dal at det kanskje kunne bli for
fyldig: «mye stoff er ikke soroptimiststoff; vi kan lese det andre steder.»
Men behovet for informasjon om FN
var tydelig, og etter mange henstilling-
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er var det nå mer FN-stoff i bladet. For
øvrig sa Ellen Gade om Ulrikke Greve
Dal at «mange blir, men få er»: hun var
«den fødte soroptimist, og hjertevarm.» Etter bare tre år som soroptimist ble hun unionspresident. Og hun
ble hele Norges munnhell, når noen
trengte å vite noe. Der vi googler, sa de
at «vi slår opp i Ulrikke.»
Norsk Soroptima var, og er, et viktig
ledd i hele organisasjonsformen og
innsatsen for effektivitet. I 1979
bestemte unionsstyret at presidenten
bare skulle møte klubbene – det var
blitt en anselig bukett, spredd over
hele landet – på distriktsmøter og ved
jubileer og andre spesielle anledninger, og at to visepresidenter skulle dele
oppgaver. Unionssekretærens arbeid
vokste med antall klubber og medlemmer. Selv om det var mye å vinne
gjennom utvidet bruk av Norsk
Soroptima, kom spørsmålet om når et
fast – og lønnet – sekretariat ville
tvinge seg fram. Saken har vært tatt
opp med mellomrom, og utgifter til
hel, halv og kvart stilling er utredet for
så å bli nedstemt. Trass i mulighetene
til effektivisering gjennom bruk av
datateknologi er spørsmålet stadig
vekk aktuelt.

Medlemsbladet vårt!
Øverst et eksemplar fra 1979
og under et fra 2002
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LØNNSOMT

Da bladet ble betydelig
inntekt i steden for
utgift

Men uansett ideer rundt organisasjon
og utgifter var temperaturen høy i
debatten da representantskapsmøtet i
Bergen, 1996, vurderte et forslag fra
Kristiansand-klubben: skulle unionen
åpne for reklame i Norsk Soroptima?
Unionsstyret stilte seg ikke avvisende,
men mente at det kanskje kunne være
vanskelig å gjennomføre. 67 stemte
for, 56 mot.

enn halvhundreårig historie. Samtidig
innførte de klubbstafettens selvpresentasjon i tillegg til å oppfordre
enkeltmedlemmer til å skrive om seg
selv.

Larvik-klubben gikk seg opp erfaring
med eget internblad, Sorord, som kommer to ganger i året. Oppgaven aktiviserer medlemmene og sveiser dem
sammen, og gir – takket være annonser – en pen årlig inntekt. Dette miljøet
gjorde en enorm innsats da det redigerte Norsk Soroptima: i 1999 kunne
representantskapsmøtet overføre
55.000 kroner fra bladets overskudd til
utdanningsfondet, og overføringer
fortsatte i årene fremover.
Men suksessen var vanskelig
å videreføre. Våren 2005 avviste unionsstyret et første forslag om å kutte
ned Norsk Soroptima fra 10 til seks
nummer i året. Stoffvalg og omfang
endret seg med tidene. Tre år senere
vedtok Larvik-redaksjonen under
Sissel Hobæk å kutte ut de månedlige
møtereferatene som da hadde en mer

Norsk Soroptima fra 1998
og nederst fra 2008

SISSEL
Hobæk
var redaktør for Norsk Soroptima
oktober 2007 til oktober 2009.

2011 inntraff krisen: ingen klubb var
villig til å stille med redaksjon.
Løsningen ble at de ansvarlige i
Fredrikstad erklærte seg villig til å fortsette, dersom ingen andre meldte seg.
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Bladet i 1948
– og bladet i dag
Legger vi dagens blad ved siden av
den første lille stensilen, spiller assosiasjonene gjerne på forskjellene mellom
Norge rett etter krigen og Norge i dag.
Nå prøver 24 sider glanset papir med
firefargetrykk å trekke, og holde, oppmerksomheten i konkurranse med
flommen av stimuli. ‘norsk’ i sirlig
gammeldags løkkeskrift henger
ydmykt over ‘soroptima’ i fete typer tilsammen et symbol på særpreg og
mangfold, men også på hvor små vi er
i den store sammenhengen hvor vi alle
er avhengig av hverandre.
Stikktittelen over – nummer / soroptimist international / norgesunionen forteller om forbindelse og tilhørighet.
Det store forsidebildet skal gjerne
skinne av liv og energi – eller, i tiltrengt kontrast, av den store roen i
naturen.
Den gamle formen med foto av pyntede ‘-inner’ på rad er utgått på dato.
Samtidig får det tradisjonelle – og ofte
kritiserte – emblemet et løft inn i nåtiden gjennom et luftig rastrert utsnitt.
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Nå er kanskje seks-sju sider brukt til
internasjonalt stoff. Spesielle jubilanter
kan være portrettert, som restauranteier Ellen Gade, «en av våre Grand Old
Ladies», i nr. 6, 2013. Her kan være referat fra distriktsmøter eller spesielle
programmer, kulturstoff som når
Fredrikstad-søster Torill Stokkan har
skrevet bok om Edvard Munchs tante
Karen; og påminnere om de lange
linjer i form av lister over nye medlemmer satt ved siden av nekrologer. At
annonsesalg kan være en krevende
disiplin, går fram av det faktum at trass
i opplistede satser kan en utgave
måtte nøye seg med et par mindre
egenannonser.
Detaljer om organisasjon og målsetting står riktignok i den minst lesbare
av alle former, hvitt på svart, under
kolofonen på side 3, men de står der.
«Norsk Soroptima kommer ut med 6
nummer årlig og er medlemsblad for
Norges 2000 soroptimister. Som del av
Soroptimist International, en NGO
(non governmental organisation) for

kvinner, er vi tilknyttet FN med
representanter i FNs organer i New
York, Genève, Wien, Paris, Roma,
Nairobi og Kairo. Soroptimistene har
konsultativ status i FN og Europarådet.
Organisasjonen er en upolitisk
sammenslutning av klubber og
arbeider for internasjonal forståelse,
vennskap, fremme av menneskerettighetene, bedring av kvinners stilling i
alle samfunn, respekt og forståelse for
andres arbeid.»
Disse detaljene som er rent formelle
og mer for system å regne, kan få blod
og nerve gjennom 90-årige Ellen
Gades uttalelser: «Det er viktig å ikke
miste grunntanken… Vær nysgjerrig
på det som organisasjonen har å by
på, og gi deg selv tid…man blir ikke
soroptimist av kun å delta på ti klubbmøter i året…man blir varm i sjelen av
å delta i SIs internasjonale arbeid,
meget lærerikt, og man erfarer bredden i SI og er takknemlig over å få
være med.»
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Trykt blad
– eller nett?
Ett av årets utgaver av Norsk Soroptima.

Men slik Norsk Soroptima foreligger i
dag, er bladet egentlig en dyr luksus.
Rett under overflaten ligger det
samme spørsmålet som tallrike organisasjoner strever med når de vurderer
betydningen av trykte medlemsblad:
kan vi gjøre en minst like god jobb
hvis vi bare bruker nettet? Når vi går
tilbake, ser vi at også på dette området
er våre holdninger, interesser og innstillinger spredd over et vidt spekter.
Noen var ganske tidlig ute; Europasekretariatet i Genève fikk datamaskin
i 1987, og kunne da for eksempel utarbeide ferske lister over ressurspersoner. I 1996 brukte Anne Alaoui 5minutter i Oslo-klubben til å fortelle
om internettbruk: introdusert i 1969 i
det amerikanske forsvarsdepartementet, utviklet i akademia, åpnet for alle i
1993. Revolusjonerende muligheter:
«vi kan bruke det som postkasse, til
shopping og banktjenester m.m…Alt
vi trenger, er en datamaskin, en telefonlinje og modem.» Året etter tok
unionspresident Liv Handeland opp
spørsmålet i forbindelse med viktig
informasjon til representantskapsmøte: føderasjonen mener vi skal bruke Bpost for å spare penger, men det tar
lang tid; «noen har elektronisk post, og
da kan man reagere raskere».

føderasjonen og SI. Noen år senere ble
videokonferanse tatt i bruk. Kirkenesklubben organiserte toveis lyd-ogbilde kommunikasjon for å kunne
planlegge nøye samarbeidet med
Vadsø og Hammerfest om Nikel-prosjektet, rettet mot føde- og barneavdelingen på et sykehus i Murmansk.
Lillian Dahlseng hadde laget datapresentasjon i tekst og bilder, et grunnlag
for diskusjonen som per definisjon
måtte være konsis og effektiv.
En annen pioner var Stavanger-klubben. Her ledet Vera Enehaug arbeidsgruppen som la ut på nettet både invitasjon til representantskapsmøte i
2004, informasjon om regionen, og et
fullstendig påmeldingssystem som
fungerte så bra at bortimot alle deltakerne benyttet det.

Klubber i nord engasjerte seg sterkt for å
hjelpe en føde- og barneavdeling i
Murmansk – et prosjekt som kanskje ga
det våkne og spørrende blikket til denne
nyfødte et bedre utsyn?

Veiledning var viktig. Våren 2000
orienterte Bjørg Swendgaard fra
Trondheim Syd om internett i
Kristiansand-klubben, og fortalte at
unionen hadde fått hjemmeside; den
var under revisjon, men knyttet til
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Norsk
strategiplan ble mal
- også for Soroptimist
International
Agnete Kjellin
leder

Året etter annonserte unionsstyret
en strategiplan for å bli mer synlig og
handlingsrettet. Bakgrunnen for planen var at Agnete Kjellin gjennom sine
år som unionspresident og guvernør
hadde erkjent savnet av kontinuitet i
driften. Både i føderasjonen og i SI var
det viktig for hver president å markere
sitt særpreg. I denne sammenhengen
skiftet vår union fokus annet hvert år, i
motsetning til andre store organisasjoner i Norge. Vi manglet en langsiktig
plan, både lang- og kortsiktige mål,
oppfølging og evalueringer. Sammen
med Liv Handeland, Margaret Støle
Karlsen og Ellinor Hjorth-Eriksen
utarbeidet hun et forslag som fikk
overveldende oppslutning på representantskapsmøtet i Molde, og ble
vedtatt i justert form året etter. «Det
var ikke enkelt å endre en ganske konservativ organisasjons tenkemåte, men
endringer ble det» sier hun i dag.
Hanne Jensbo var føderasjonspresident og var til stede da planen ble
lansert. Hun ble så begeistret at hun
tok med seg ideen videre. Slik ble
Norges-unionens strategiplan mal for
en ny måte å drive hele Soroptimist
International på.

og klubbenes nettsider knyttet opp til
unionens hjemmeside hvor det skulle
legges ut kurspakker, både til opplæring og referanser.

Naturlig nok omfattet planen funksjonen som informasjonsmedarbeider,

Gerd Wold Goddard, unionens første
informasjonsmedarbeider

22

Oppgavene til unionens første
informasjonsmedarbeider, Gerd Wold
Goddard, omfattet styrking av vår
posisjon i samfunnsdebatten, og det å
tydeliggjøre hva vi står for. For henne
førte dette vervet ut i den internasjonale organisasjonen, til seks års innsats
som føderasjonskoordinator for
Education and Culture’.

Liv Handeland

Ellinor Hjorth-Eriksen

Margaret Støle Karlsen
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Avstandene
forsvinner

Ellinor Hjorth-Eriksen presiserte at
unionspresident Solveig Haug Urdal
hadde klart det kunststykke å få
ledende politikere og embedsmenn til
å kjenne til soroptimismen. Men vi har
alltid langt igjen, og nå er det vesentlig
å følge våkent med i den teknologiske

FOKUS om midler til å utvikle nettsidene våre videre slik at alle kan logge
seg inn i medlemsregisteret og finne
oppdaterte og riktige opplysninger
om hvert eneste medlem.

SOLVEIG
Haug Urdal

Representantskapsmøtet i 2013
vurderte to anbud for nettløsninger:
ny hjemmeside med ny design, toppbasert meny, passordbeskyttet medlemsområde og nytt publiseringsverktøy som støtter både Mac og PC og
alle nettlesere, og med mulighet for
opplæring av nettansvarlige i klubbene. Nå omfatter unionens hjemmeside én åpen del og en annen som er
reservert for medlemmene.
Informasjon fra guvernører blir lagt ut
hver måned, sammen med oppsummering av viktige saker fra SI, SIE, og
internasjonale fora som soroptimismen er engasjert i.

utviklingen når vi gjerne vil rekruttere
nye og yngre medlemmer. Vi er med i
FOKUS, et samarbeidsforum for 65
kvinneorganisasjoner, med hovedvekt
på utviklingsland; fra 2010 står organisasjonen også som nasjonalkomité i
UN Women. I 2010 søkte unionen

Enklere og rimeligere kontakt gjør SI
mer gjennomsiktig: nå kan enhver
soroptimist følge med i organisasjonens bevegelser. Vi kan bidra gjennom
unionsstyre og guvernører med
respons på forespørsel, og med
lansering av nye ideer.
Avstandene er overvunnet.

Norgesunionens nettsider ble
fornyet både visuelt og innholdsmessig i 2012 og fremstår
interessante og innholdsrike.
Her finnes mye informasjon og
linker til nettsider ellers i
organisasjonen også.

Britt
Nordgreen
webansvarlig

Ågot
Alnes Orvik
webansvarlig
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Sandnes-klubbens sansehage inspirerte andre klubber. Hagen
ligger ved eldreboliger og en lindrende enhet, og inviterer også
svekkede mennesker til å komme i nærkontakt med farger, duft
og form. Fra v.: Anne Grete Lie, Ruth Bersås, Synnøve Ladstein,
Rigmor Øvstebø og Berit Jaatun.
Narvik-klubben fikk Pen By-pris for sitt
16 måneders prosjekt. De fikk også
soroptimistenes prosjektpris. Her sees
ordføreren nærmest med Kari Holm,
Narvik-klubben, i midten.

Innsats
i lokalmiljø
Vår tids muligheter til øyeblikkelig
kontakt spiller også inn på forholdet
mellom engasjement i lokalmiljø og i
andre land, og skaper nærhet på tvers
av grenser. I tidlige tiår dominerte
brevveksling i innsatsen for å skape
den personlige kontakten som bidrar
så sterkt til å oppleve mening i et prosjekt; nå reiser vi lett og raskt, og kan
kommunisere digitalt og umiddelbart
med mennesker i fjerne land.
Historien er full av fortellinger om
innsats både hjemme og ute. Listen
over lokale prosjekter er tettpakket. Ett
eksempel er Bergen-søstrenes innsats i
1948 for å skaffe Haukeland sykehus et
bibliotek. Et annet er at flere klubber
tiåret etter arrangerte yrkesveiledning
for jentene i avgangsklasser, en nøkkeloppgave fordi ennå bare rundt ti
prosent av de unge tok artium.
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Stavanger-klubben engasjerte
seg i få opprettet et hjem for
unge med cerebral parese, i
en tid da forståelsen for tragedien i å lagre disse menneskene på livstid i institusjoner
for ‘idioter og gale’ bare vokste langsomt fram. Lenge preget arbeidet for cp-barna alle
møtene, og medlemmer laget
hyggekvelder for tenåringene
og sørget for arbeidsterapi.
Sarpsborg-klubben bidro til innkjøp
av buss til sykehjem, og soroptimistene i Kristiansand til en guide for
bevegelseshemmede. Klubbene på
Jæren og i Haugesund var blant de
første til å engasjere seg i ‘sansehager’.
Narvik-klubben fikk Pen By-pris på
25.000 kroner for hardt arbeid
gjennom 16 måneder for å gjenvinne

utsikten i Gulbransons park; medlemmer i Sandefjord ryddet i Preståsen og
konkluderte at «det er fint å være sammen på en litt annen måte.»
Som Janna Ullmann uttrykte det:
«Ingen tjeneste, intet arbeid er for lite
for en soroptimist, og intet mål for
stort!»
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CHARTRINGSDATOER
i 30- og 40-årene

Våkne for det som
rører seg
– og er i emning
Det å se behov, og prøve å møte dem,
viser en våkenhet for det som rører
seg – tidvis også for det som er i ferd
med å dukke opp. Møtereferater
forteller at klubbene kunne være tidlig
ute med å ta opp emner som gradvis
ble aktuelle. Noen eksempler: i 1949
oppfordret Aadel Bülow-Hansen, som
hadde arbeidet ved Ullevåls 6. avdeling, sine medsøstre til å spre opplysning slik at mennesker ikke får
stempel som ‘gale’ når de kommer ut
etter psykiatrisk behandling. I 1950årene var ‘uekte’ barn, ‘lausunger’ et
tema: barn født utenfor ekteskap ble
ennå holdt for mindreverdige. Norge
fikk sitt første eldresenter i 1952, og
landsmøtet året etter diskuterte et
forslag fra Kongsberg-klubben om å
opprette et hjem for eldre norske
soroptimister. Åtte år senere sluttet
unionsstyret varmt opp om Stavangerklubbens appell om velferdsarbeid for
eldre i lokalmiljøet. Blant mange ideer
var hjelp til å skaffe rimelig middags-

mat, fotpleie og hårvask; her var det
rom for både egne initiativ og det å
inspirere andre. Mange klubber
prøvde å avhjelpe ensomhet og kontaktbehov blant eldre på institusjoner.
Samtidig kunne nye høgskoler og
universiteter tilby utdannelse til kvinner som ikke hadde hatt muligheten
før. Skatteklasse 2 for kvinner som
arbeider utenfor hjemmet kom opp,
sammen med sviktende pensjonsrettigheter for de hjemmeværende;
folketrygden ble innført i 1967.
Diskusjoner rundt dette, og tregenerasjonsfamilien, peker mot vår egen
tids ‘uten besteforeldre stopper Norge’.
Så sent som i 1971 viste imidlertid en
intervjurunde i 32 klubber at mange
fortsatt trodde realfag passet dårlig for
kvinner, og mente at for eksempel
sportsgrener som judo og karate var
ukvinnelig.
fortsetter på side 28

OSLO
17. november 1933
BERGEN
29. april 1938
TRONDHEIM
11. mai 1946
DRAMMEN
22. september 1947
SKIEN-PORSGRUNN
8. oktober 1948

CHARTRINGSDATOER
i 50-årene
STAVANGER
2. mai 1950
HAMMERFEST
22. september 1951
HARSTAD
26. september 1951
KONGSBERG
22. juni 1951
BODØ
28. september 1951
KONGSVINGER
2. oktober 1951
NARVIK
20. mai 1952
STEINKJER
27. mai 1952

De første klubbene adopterte barn i SOS-landsbyer tidlig på 1960-tallet og gleden
over slik kontakt spredde seg raskt.

MO I RANA
4. mars 1953
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CHARTRINGSDATOER
i 50-årene

Tallenes tale

RINGERIKE
9. mars 1953
MOSS
25. april 1953
FREDRIKSTAD
20. september 1954

KLUBBER STIFTET

SANDEFJORD
15. oktober 1955
LILLEHAMMER
16. oktober 1955
HAMAR
13. mai 1956
VOSS
9. mai 1959
TØNSBERG
12. mai 1959

CHARTRINGSDATOER
i 60-årene
SVOLVÆR
1. april 1962
MANDAL
27. april 1963
LEVANGER
9. juni 1966
TRONDHEIM SYD
10. februar 1967
SARPSBORG
12. februar 1967
BÆRUM
30. mars 1968
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1: Oslo
2: Bergen
3: Trondheim, Drammen og Skien
4: Stavanger, Kongsberg, Hammerfest, Harstad, Bodø, Tromsø, Steinkjer,
Mo i Rana, Ringerike, Moss, Fredrikstad, Sandefjord, Lillehammer,
Kongsvinger, Skien-Porsgrunn, Narvik og Hamar
5: Mandal og Elverum
6: Levanger, Trondheim Syd, Sarpsborg, Bærum, Larvik, Haugesund
7: Kristiansand, Arendal-Grimstad, Bergen Syd, Kirkenes, Oslo II, Jæren,
Gjøvik, Halden, Namsos, Fauske.
8: Os, Rygge og Røros
9: Kristiansund N og Strand
10: Vadsø, Sigdal, Flekkefjord, Oslo-Norstrand, Sortland, Odal, Borge
og Bergen-Åsane
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CHARTRINGSDATOER
i 60-årene
LARVIK
26. september 1969
HAUGESUND OG OMEGN

28. september 1969

CHARTRINGSDATOER
i 70-årene
SANDNESSJØEN
24. september 1971
ARENDAL/GRIMSTAD
5. november 1971
KRISTIANSAND
6. november 1971
BERGEN SYD
26. mai 1973
KIRKENES
30. mai 1973
OSLO II
20. oktober 1973

KLUBBER
NEDLAGT

JÆREN
30. mars 1974
NAMSOS
28. mars 1975
Graf: Gro Johnsen
Illustrasjon: Margaret Støle Karlsen

11: Ringsaker, Trysil og Holmestrand
12: Kristiansand Øst
13: Lister og Sandnes
14: Arendal og Stjørdal
15: Follo og Romerike-Lillestrøm
A: Oslo III
B: Fauske
C: Bergen-Åsane, Elverum og Tromsø
D: Namsos
Gul graf bak: antall medlemmer i Norges-unionen
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HALDEN
15. august 1975
GJØVIK
15. august 1975
ASKER
16. august 1975
HORTEN
20. april 1979
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fortsettelse fra side 25

CHARTRINGSDATOER
i 70- årene
MOLDE
28. mai 1979

CHARTRINGSDATOER
i 80-årene
OS
16. februar 1981
RYGGE
14. mars 1981

Nye strømninger beveget seg ujevnt:
flertallet klandret ikke lenger samleie
før ekteskap, og protesterte mot at
kvinner er dårligere sjåfører enn menn
(selv om kvinnelig kjørekort og
‘konebil’ ennå var sjeldne foreteelser).
Kvinnens stilling i kirken var også
tema: lenge fikk kvinnelige studenter
ved Menighetsfakultetet klar beskjed
om at det ikke hadde noen hensikt å
ta avslutningsåret, siden de aldri ville
bli ordinert uansett. Mange hadde
sterke innvendinger i 1970-diskusjoner
rundt abortloven. FNs barneår inspirerte til bredt engasjement, og utvidet
interesseområdet; de første klubbene
hadde adoptert barn i SOS-byer allere-

de tidlig på 1960-tallet, og nå kom
adopsjonsbarn til i alle verdensdeler.
Amnesty var bare fem år gammel da
Tora Bøhn fortalte Trondheim-klubben
om organisasjonens innsats og oppfordret alle klubber til å orientere seg.
Omskjæring av jenter ble et aktuelt
emne. I lokalmiljøene kom vold mot
kvinner fram i lyset.
Mange byer opprettet krisesentre, og
flere klubber støttet krisetelefon for
kvinner. Narkotika begynte å sive inn.
Da Levanger-klubben diskuterte
emnet i 1973, tydet anslagene på 600700 ‘faste’ narkomane på et forholdvis
lite problem sammenlignet med landets antatt 60.000 alkoholikere.
Men soroptimister var våkne for
risikoen for spredning og kriminalitet.

RØROS
4. april 1981
KRISTIANSUND
20. november 1982
ÅLESUND
19. mars 1983
STRAND
10. november 1984
VADSØ
30. august 1986
ASKIM
29. august 1987
SIGDAL
17. september 1988
OSLO NORSTRAND
5. november 1988
FLEKKEFJORD
12. november 1988
SORTLAND
11. november 1989
BORGE
14. desember 1989
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Revolusjonært
røykeforbud
På årsmøtet i 1973 ble et revolusjonært forslag om røykeforbud i salen
godtatt uten innvendinger. Noen år
etter hørte Ringerike-klubben Ingrid
Hurums manende og like revolusjonerende innlegg: bruk sikkerhetsselen i
bilen! I Oslo II demonstrerte Ragna M.
Ihlen den nye bilputen for livredning
på stedet: «alle bør ha den i sitt kjøretøy!» Trening i hjerte-lungeredning var
på vei, men ennå ikke utbredt.
Gjennom 1980- og -90 årene kunne
FN-år nedfelle seg i virksomheten,
blant dem 1981s oppmerksomhet på
funksjonshemmede. Mange klubber
inviterte rammede personer til sine
møter for å lære om holdninger og
opplevelser – og muligheter for å
kunne trå til. Ungdom og narkotika
utløste ekstra interesse for et raskt
voksende problem. Senere tok mange
klubber opp spørsmål rundt genmodifisert mat.
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CHARTRINGSDATOER
I 90-ÅRENE
ODAL
25. august 1990

Å forstå et
flyktningeliv

RINGSAKER
31. oktober 1992
TRYSIL
8. januar 1994
HOLMESTRAND
23. september 1995

Parallelt med slike typer læring og
innsats på hjemmebane fikk norske
soroptimister en aktiv introduksjon til
ett av vår tids største globale problemer, det å måtte flykte fra sitt hjemsted, allerede fra 1950-årene av. Ulrikke
Greve Dal og Aadel Bülow-Hansen
holdt foredrag rundt om i klubbene og
satte soroptimistene i sving med å
hjelpe flyktninger i Wien. Her var det
snakk om mennesker som ikke bodde i
leire og derfor ikke fikk hjelp fra innsamlingene i verdens flyktningeår.
De måtte leve på maksimalt 200
kroner måneden, slik at det var en
lykke å få tilsendt 50 kroner, for ikke å
snakke om å få personlig kontakt.

at 70 flyktninger regelmessig fikk
penger og pakker. Personlig brevveksling varmet. Mange lærte også
hvor viktig det er å unngå tomme ord
og heller gi noe av seg selv, og kunne
da oppleve å få brev fra Wien: «Ich
habe eine Freundin gefunden.»
Når noen av ‘våre’ flyktninger døde,
kom andre inn i prosjektet. I 1967 var
26 av de 29 norske klubbene med, og
føderasjonen noterte at norske soroptimister hjalp 60 gamle flyktninger.
Innsatsen fortsatte helt til 1975, da
Ulrikke Greve Dal fortalte at tiden var
inne til å avslutte.

Fellesinnsatsen begynte i 1957, da
års- og landsmøtet bevilget 2000 kroner som ble sendt porsjonsvis til en
gammel dame, en av 11 ‘adoptivflyktninger’ på samme aldershjem. Det var
ennå strenge restriksjoner på å sende
penger ut av landet, så soroptimistene
måtte søke Norges Bank om tillatelse
for ett år om gangen. Men mange følte
at dette var en type oppgave de
hadde ventet på, og allerede
sommeren 1958 sørget 18 klubber for

CLARA
Hammerich
chartret en stor bukett norske
klubber. Hun sto også for
verdenskongressen
i København i 1952.
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KRISTIANSAND ØST
29. mai 1999

CHARTRINGSDATOER
2001-2009
LISTER
30. september 2001
SANDNES
13. april 2002
ARENDAL
15. mai 2004
STJØRDAL
24. mars 2007
FOLLO
20. juni 2009

ULRIKKE
Greve Dal

ROMERIKE-LILLESTRØM
26. september 2009

VEKSTEN HAR FLERE FORMER.
Nye klubber er stadig
kommet til, samtidig som
unionsstyret nå prioriterer å
rekruttere yngre medlemmer.
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KULTURUTVEKSLING

Flyktningekvinner og
soroptimister lærer av
hverandre
Kan hende har innsikt og lærdom fra
kontakten med flyktningene i Wien
spilt inn da tre klubber allerede
samme år engasjerte seg for nyankomne her hjemme, aller først flyktninger
fra Uganda. Et par år senere ankom
store grupper båtflyktninger fra
Vietnam. I 1973 hadde Åse Tønnesson
snakket varmt om hvor utrolig mye vi
har å lære når folk kommer til oss fra
fremmede kulturer. Fremmedfrykt
oppstår lett fra uvitenhet; vi må skape
positive holdninger til fremmedarbeidere ved å influere på våre omgivelser,
sa hun. Lett var det ikke. Som
Drammen-medlemmer påpekte i 1982:
«det er vanskeligere å praktisere forståelse nå når vi har fått innvandrere
så tett inn i våre dagligliv.» Vi måtte
erkjenne at når vidt forskjellige kulturer møtes, krever det en innsats å forstå hverandres handlingsmønstre.
Ekstra utfordrende kan det være å
tenke seg inn i hvordan det oppleves å
være ribbet for den profilen man
hadde i hjemlandet, og måtte starte på
nullstreken som en udefinert ‘ingen,’
uten allment kjente kulturreferanser.
Noen forsto raskt hvor vanskelig det
kan være å stille opp for seg selv, for
utdannelse, arbeid, og familieforhold.
Bærum-klubben, som gjennom flere
tiår åpnet hjem for innvandrerkvinner,
visste at for å få med pakistanske og
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andre muslimske kvinner måtte de
hente og bringe, og garantere at samværet bare var for kvinner. Men invitasjoner til møter og hjem, kurs i emner
fra språk til norsk kosthold, og kaffekos
og turer i mark og skog hjalp mange til
i det minste begynnende integrering.
Klubber fra Harstad i nord til
Kristiansand i sør engasjerte seg villig,
hele tiden med det for øye at vi skal
verdsette det vi får igjen i form av økt
kjennskap til de nyankomne og deres
verden. I denne utvekslingen er det vi

som blir beriket. Trondheim-klubben
opprettet et utlånsbibliotek om
Vietnams kultur, og kunne veilede da
Sandefjord som da hadde rundt 100
vietnamesiske flyktninger, laget
Vietnam-utstilling i biblioteket. Og
Borge-klubben fikk føderasjonens
‘Best Practice Award’ 2011 for prosjektet ‘kvinner fra flere kulturer møtes’,
som omfattet alt fra kurs i lefsebaking
og søm til juleselskap og skogsturer.
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Bærum 1999:
et kart kan nok være til hjelp i
kulturutveksling, men ofte må
både vei og kart bli til
etter hvert.
Mo i Rana:
hvor mye pågangsmot og
tilpasningsvilje skulle det
ikke til for å kunne fryde seg
over frost, snø og
rumpebrett?

Studenter,
vær velkommen!
barn av soroptimister. Mange tok opp
ideen, og flere klubber kunne samarbeide om å arrangere hjemmebesøk,
også i julen, og større utflukter. I 1978
sto soroptimister for både studenttreff
og utflukter hvor de også inkluderte
deltakere på den internasjonale sommerskolen i Oslo.
Kjernen i disse oppleggene var nok å
utfylle studentenes forståelse av norsk
kultur og gjestfrihet. En ny, og vesentlig, dimensjon kom inn med prosjekter
som blir katalysator i livene til barn og

unge, ved overhodet å muliggjøre skolegang og læring. Jenter og kvinner får
hjelp til å utvikle sine evner og arbeide
seg over i meningsfylte liv og roller.
Noen stikkord her er det lille Tyrkiaprosjektet, Mount Carmel Training
Center i Israel for afrikanske kvinner,
vårt eget utdanningsfond, og
Moldova. I tillegg oppsto en rekke prosjekter etter hvert som soroptimister
arbeidet i utviklingsland, så behov og
muligheter, og knyttet personlige kontakter.

Asker 1980:
vakre bunader og festdrakter uttrykker også tilhørighet, og stolthet over kultur.
På mange måter var det nok enklere
å stille opp for utenlandske studenter.
Allerede tidlig i 1960-årene rapporterte Charlotte Blindheim om to års studentaksjon i Oslo-klubben. Hun understreket hvor viktig det er å etablere
kontakt med én gang studentene
kommer, og gi dem følelsen av at
dette er like viktig for oss som for dem:
samværet kan lære oss å tenke internasjonalt. Bare i høstsemesteret 1963
omfattet programmene over 50 studenter fra 17 nasjoner – fortrinnsvis
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Å yte det folk
virkelig ønsker

Tønsberg-klubbens
Ellen Margrethe Aarhus
sammen med masaikvinner i
Tanzania.

Ett eksempel på dette siste er
Tønsberg-klubbens engasjement i en
tanzaniansk landsby, hvor to symaskiner og opplæring i å sy skoleuniformer
skulle hjelpe masaikvinner å betale
skolegang for jenter. Et annet er
Mandal-soroptimistene som mobiliserte seks andre klubber da et stort antall
medlemmer i søsterklubben i Addis
Abbeba ble fengslet på grunn av posisjonene deres ektemenn hadde hatt
under Haile Selassie. For bare å ta listen fra 1977: 11 klubber støttet jordmor- og sykepleierutdannelse i
Bangladesh, to fortsatte sitt engasjement i en hjemmesykepleierskole i
Kenya og én klubb arbeidet for og
med en husmorskole i Kamerun. Det
at norske soroptimister hadde levd og
virket i slike samfunn, kunne bidra til
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en type innsikt og nyansering som har
vært mangelvare i svært mange store
offentlige prosjekter. Et hovedkrav er å
sette seg grundig inn i lokale forhold
og være villig til å yte det folk virkelig
ønsker – selv om det ikke er den
måten vi ønsket å hjelpe på. Som unionspresident Siri Bjercke skrev: det er
lite monn i å gi bort et godt brød dersom mottakeren er mett, men fryser.
Nå kan jo forhold og forutsetninger
endre seg raskt. Vårt såkalte lille Tyrkiaprosjekt fikk en treg start fordi det var
vanskelig å få kontakt. Trolig kom den
opprinnelige inspirasjonen fra bevegelsens 50-årsgave til seg selv: soroptimistskolen i Istanbul, hvor barn gikk
om formiddagen og voksne om ettermiddagen. Der var også bibliotek, førskole, mødrehygienekontor og helsestasjon, alt i samarbeid med FN og
ypperlig drevet av soroptimister. For
klubbene var det frivillig å delta, ikke

obligatorisk. Men Aadel Bülow-Hansen
og Dagny Skår hadde tatt et eget
norsk initiativ, og sist på 1960-tallet
gikk klubbene i Østfold sammen om å
skaffe tre fattige men evnerike 12årige jenter i Tyrkia realskole i første
omgang, for så å se om det kunne bli
aktuelt med universitetsstudier.
Brevkontakten ble etter hvert så bra at
flere klubber kom med; jentene kalte
seg ‘Friends of Norway’ og planla å
danne en klubb i Ankara. Men alt har
sin tid. Prosjektet ble avsluttet i 2002
fordi det var blitt tungrodd, og de
opprinnelige planene om kontakt
mellom stipendiater og norske soroptimister ikke lenger ble fulgt. Da hadde
norske klubber gjennom rundt 30 år
betalt utdannelse for mange titall
kvinner, i mange tilfeller fram til fullført universitet eller høgskole: to professorer med doktorgrad, et par leger,
kjemikere, ingeniører, lektorer, matematikere, en biolog og en økonom.
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PROSJEKTLEDELSE

Læring slår inn hjemme også
Gjennom prøving og feiling, og prøving på ny, vokste innsikt i prosjektledelse: hvor viktig det er å sette seg
grundig inn i forutsetninger, planlegge
nøye og realistisk, hele tiden sjekke
fremdrift og eventuelle problemer og
tilbakeslag, og evaluere utfallet. Da vår
union ble bedt om å hjelpe med oppbygging av klubber og union i Polen,
gikk oppgaven til Distrikt Øst, som fikk
60.000 kroner til prosjektet.
Koordinator Britt Sørensen i
Fredrikstad og hennes hjelpere fikk en
komplisert og lærerik tid. Deres tilbud
om et opplegg i Norge for 10 kvinner
som måtte beherske engelsk, ble
besvart med en liste over langt flere

potensielle deltakere. Vertskapet fikk
unionens aksept for å inkludere 15
gjester, men kommunikasjonen med
Polen ble aldri god nok. Resultatet var
at utgiftene ble for store for hver
enkelt klubb, programmet for tett, og
at polakkene deltok for lite.
Konklusjonen ble at for denne typen
prosjekt må vertene ha minst et år på
seg fra gjestene takker ja til ankomst,
at økonomien må være klarlagt og at
unionen må ha godkjent budsjettet på
forhånd.
Annen, og vesentlig, lærdom gikk på
at det går an å utløse offentlige midler. Da første brønnboring begynte i

Senegal i 1985, ble det ekstra tydelig
at hver krone tellet siden Norad skjøt
til 80 kroner for hver 20 kroner soroptimistene kunne stille med. I tillegg
søkte unionen UD om støtte, og fikk
100.000 kroner. Senegal-prosjektet
gikk inn i FNs vann-tiår, og i alt 13 norske klubber satte Senegal på programmet. Et annet eksempel på samarbeid
er da klubbene i Bærum og Kongsberg
fikk 50.000 kroner fra UD for å hjelpe
kvinner og barn i et russisk kvinnefengsel. Justisdepartementet bekostet
alle forsendelser, i samarbeid med
Bredtvet fengsel som også sendte
utstyr.

UN PHOTO:
Tim McKulka
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”Prosjektdeltakerne i "Hopes and Dreams for Everyone" fikk tilsendt
strikkegarn og reflekstråd fra oss, og de lærte seg å strikke på en av
workshopene de har. Gutter og jenter. De strikket altså luer med innfelt
refleks som vi tok med til Norge, og solgte på forskjellige steder, bl. a
R&L-møte. De fikk 5 euro per lue. Vi solgte dem for 100 kroner. Det ble
cirka null i fortjeneste, men de som strikket, hadde stor glede av det, og tjente penger, som de virkelig trengte”, sier Liv Handeland.

Moldova og
menneskehandel
Slik lærdom er kommet til stor nytte i
Moldova, hvor norske soroptimisters
løpende hovedprosjekt har fått mange
avleggere. Utgangspunktet var å hjelpe jenter. Siri Bjercke fortalte

SIRI
Bjercke
Tønsberg-klubben om sitt føderasjonsinspirerte besøk i Chisinau, hvor
soroptimistklubben la fram behovet
for å renovere en barnehage.
Holmestrand kom med, og den nederlandske klubben i Rhenen-Veenendaal
bidro med midler. Tannhelsetjenesten
fikk også hardt tiltrengt hjelp. Men
aller viktigst ble tiltak for å hindre salg
av jenter fra internatskoler.
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Holmestrand-soroptimister deltok på
en konferanse om kvinnehandel i
Chisinau og hjalp til å utløse omfattende dekning i landets medier.

fene er et nordisk prosjekt til inntekt
for arbeid mot menneskehandel,
prosjektstøtte i Moldova og til
nasjonalt opplysningsarbeid.

Da FOKUS fikk TV-aksjonen 2005,
søkte unionen om midler til et treårig
forebyggende prosjekt og fikk 2,1 millioner som ble administrert av Liv
Handeland, Britt Fusdahl og Galina
Guran i Tønsberg og Holmestrand.
Blant ringvirkningene er at
Holmestrand er fadderklubb for
Causeni, Tønsberg for Chisinau,
Sandefjord for Edinet, Molde for Cahul
og Rygge-Follo for Nisporeni. Videre, at
Røros-klubben har markert seg som
ener i salg av lilla sløyfer. Disse sløy-

Vi er ‘mature union’ for klubbene i
Moldova, og vår union arrangerte konferanse om menneskehandel i 2007. To
år senere fikk Holmestrand-Tønsberg
prosjektet føderasjonens ‘Best Practice
Award’, parallelt med Bærum-klubbens
tilsvarende pris for sitt nesten 30-årige
engasjement for og med innvandrerkvinner. Samme år lot SI-president
Hanne Jensbo inntekten fra 10. desember-appellen gå til prosjektet til vår
union, som har fått det luftige navn
‘Hopes and Dreams for Everyone’.

Moldovakomitéen: Liv Handeland, Britt Fusdahl og Galina Guran
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Vennskap og gjestfrihet: som alltid møtes man med salt, brød og vin ... og varme.

HANNE
Jensbo
I Moldova er personlig kontakt så utbredt at bare i 2012 var
nærmere 30 norske soroptimister i landet for å følge unionens
prosjekt. Våre medlemmer tok initiativ til, skaffet opplysninger
og fikk støtte fra kulturrådet til teaterforestillingen ‘Stopp menneskehandelen’ her hjemme. Våren 2012 ble Moldova-komiteen invitert til FNs hovedkvarter for å delta i en paneldebatt om
menneskehandel, og fortelle om prosjektet.
Her er stadig vekk mye å lære på mange plan. Soroptimistene i
Chisinau kan være støttekontakter for jenter som tar videreutdannelse, og la dem oppleve noe så ukjent som hvordan en
‘normal’ familie kan fungere. Men da norske soroptimister
ønsket å utvide engasjementet og sende gaver til jul og fødselsdager, fikk de en tankevekkende advarsel. Jentene har bodd
på institusjon hele livet og er vant til at alt blir ordnet for dem
uten at de trenger yte noe. Nå er det viktig å få dem til å forstå
at det er opp til dem selv å greie seg.

Norgesunionen er ‘mature union’ for Moldova, og mange klubber har
engasjert seg i hjelpearbeidet. Her klubbmedlemmer fra
distrikt Syd II på besøk hos soroptimistene i Moldova, 2006.
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Arbeidet har også symbolverdi:
deltakere på nordiske vennskapsdager
på Island strør gressfrø for å få det til å
gro i asken etter vulkanutbrudd.

Søsterklubb-bånd
får nye tråder
At datateknologi åpner for slike
utvekslinger, slår selvfølgelig ut i typer
forbindelser mellom søsterklubber –
eller, som vi nå heller sier, venneklubber. Historien om denne siden ved
soroptimismen går helt tilbake til tidlige etterkrigsår, da amerikanske søstre
sendte gavepakker til oversjøiske klubber. Mottakernes takkebrev førte til
videre kontakt, og disse brevene viste
seg å fylle et behov – kanskje aller
mest gjennom manifestert tilhørighet i
et stort nettverk, og innsikt i holdninger og oppgaver i ulike kulturer.
Brevveksling grep om seg, med
utveksling både mellom enkeltmedlemmer og klubber. Første gang tanken om begrepet søsterklubber ble
lansert, var på guvernørmøtet i Oslo i
1950. Mary Barratt Due mente at brev
alltid ville være den viktigste kontaktformen: «Vi kan ikke alle reise, og vi
møtes så altfor sjelden.» Både norske
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klubber og søstrene i Benelux grep
ideen raskt. Nordiske klubber hadde
flest og best kontakter, og var opptatt
av å finne former som kunne gi god
uttelling; mange fant at nettverket
fungerte bra når det ble ivaretatt av
grupper, heller enn av enkeltpersoner.
Norsk Soroptima forteller om ulike
eksperimenter, som da Stavangerklubben laget en bok til hver av sine
fire søsterklubber; alle skrev litt om seg
selv og la ved et foto. I 1961 hadde
halvparten av klubbene gode kontakter, og året etter sa 75 % seg godt fornøyd.
Hver enkelts ansvar ble stadig understreket. Gjerne med Ulrikke Greve Dals
ord: «La det aldri gå rutine i brev- og
gaveveksling! Vi kan lære å forstå og
kjenne hverandre over landegrenser
og politiske murer. Det er ditt og mitt
ansvar.» Praktisk sett var det også en

stor fordel når vennskap over grenser
omfattet gjestfrihet, fordi så sent som i
1954 var turistvaluta – penger det var
lov å ta med ut av Norge – begrenset
til kr. 700. Men som på de fleste felt var
det vanskeligheter å overvinne.
Klubber i fjerne land arbeidet gjerne
på ganske andre måter, og når det var
få likhetspunkter, kunne kontakten bli
dårlig. Likevel: hinder er til for å overvinnes. I 1972 hadde de fleste klubbene sine fire ‘friendship links’ i orden
og var trofaste brevskrivere - i hvert
fall for en tid. Mot slutten av 1980årene rapporterte mer enn 20 klubber
om dårlig kontakt, i kontrast til et tilsvarende antall som var godt fornøyd.
En liten tanke i den forbindelse: kunne
det være at norske soroptimister også
har stimulert egen brevskriving, da vi
gjennom tiår konsekvent viste oss
som eksepsjonelle selgere av UNICEFkort?
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Vennskap
uttrykt i prosjekter
Kontakter med venneklubber kan gi
rik uttelling i form av prosjekter.
Eksempler er Arendal-klubbens hjelp
til sine kontakter i Sri Lanka, med å
finansiere tiltak for barn; og Ryggesoroptimisters vertinnerolle et helt år
for en skoleelev fra Vilnius, hvor de
hadde vært fødselshjelpere for klubben. Bærum-klubben inviterte venner
fra Kaunas i Litauen til sitt 25-årsjubileum i 1994. Kontaktene inspirerte til å
hjelpe en diabetespasient som trengte
laserbehandling av øynene, og til å
samle inn returmedisin og medisinsk
utstyr for ca. 450.000 kroner til et sykehus i Kaunas. Året etter gikk flere klubber sammen om å skaffe punktskriftutstyr til et blindeprosjekt i Ghana. Og
ble belønnet da en blind lærer satte
seg til og skrev lynraskt at «I’m in heaven!» De norske soroptimistene som
var med, ble totalimponert over sine
ghanesiske søstre og alt de står for.

Vennskapsbånd knyttes: her mellom en norsk og en
svensk soroptimistklubb i 2007

Svolvær-klubbens bilde fra besøk i Ghana: her er hver eneste dråpe rent vann en
dyrebar gave.
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Denne type samarbeid kan også gi
moderne svar på spørsmålene rundt
organisasjon, mandat og effektivitet
som har vært luftet nesten kontinuerlig. Norske soroptimister fryktet tidlig
at SIs fireårsplaner ville svekke den
demokratiske ånden i våre organisasjoner. Etter hvert ble det fastholdt at
et felles emne er nødvendig, men at
hensikten bare er å antyde en linje. I
1967 konstaterte Ulrikke Greve Dal at
den amerikanske føderasjonen etter
hennes mening var mye mer effektiv
enn vår, hvor veiene mellom føderasjon, union og klubbene har vært
lange og tungvinte. Hun påpekte
imidlertid at SI kunne virke svært lite
demokratisk når et styre på ni medlemmer skulle være representativt for
1600 klubber med til sammen 49.000
medlemmer. Bare 10 % av medlemmene deltok på kongressene hvert
fjerde år, når fireårsplanene som skulle
danne grunnlaget for arbeidet i klubbene, ble trukket opp. Dessuten kunne
SI vise liten forståelse for den europeiske føderasjonens innsats for flyktninger. Det har alltid vært viktig å fastslå, om og om igjen, at det er de enkelte medlemmer i de enkelte klubber
som utgjør soroptimismen. SI, føderasjon og union er ikke annet enn valgte
styrer som representerer soroptimismen utad og samler innad, og ingen
bør pålegge klubbene å gå inn for fellesaksjoner på toppen av oppgavene
de selv har valgt.
Selv kjenner vi logoene fra fireårsprosjekter, men vi ville ha tjent på
ekstra innsats for å gjøre dem videre
kjent. Nyordningen med 10-årsprosjekter gir oss tid til å arbeide bevisst
for å synliggjøre arbeidet vårt.

Soroptimists Go for
Water
I 2007 valgte daværende SIE-president vann til tema, “Soroptimists Go
for Water”. De to etterfølgerne hennes
fulgte opp. For å dra i gang en satsing i
Norge vedtok unionen å opprette en
funksjon som vannambassadør. Lill
Bjørvik fra Larvik-klubben påtok seg
oppgaven.
Mens noen få klubber satte i gang
egne prosjekter, støttet de fleste fellessatsingen “Water for Life: bruk av vannrensingsfilteret LifeStrawFamily”.
Unionens engasjement i Moldova
gjorde det naturlig å gå inn der, hvor
vannet på landsbygda kan være svært
forurenset.
Pengeinnsamlinger gjennom et par år
gjorde det mulig å sende 500
LifeStrawFamily til de fire klubbene i
Moldova i 2012, for distribusjon og
opplæring. Noen gikk til familier, og
ganske mange til barnehager.

Lill Bjørvik, vår første
vannambassadør, demonstrerer bruk
av filteret.

rundt vannposten, er en brønn et
samlingssted i landsbyens hovedgate.
I pakt med skiftende tema er funksjonen som vannambassadør nå endret
til “Go Green”, og Margareta Miljeteig i
Haugesund-klubben har påtatt seg
oppgaven.

Anslagsvis kan over 4000 mennesker
nyte godt av et filter gjennom tre år.
Innføringen viste seg imidlertid å være
så komplisert at til tross for at prosjektet ble ansett som vellykket, vedtok
unionen å avslutte det, og heller støtte
rensing av fire brønner og renovering
av et vanntårn det siste året. Dette
nyter nå mer enn 1100 personer godt
av; slik vi hadde det før, med konene
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Siden 2008 har Arendal-klubben utstyrt 11 barneskoler i
Tanzania med vanntanker for å hindre at regnvannet blir forurenset - et prosjekt i tråd med føderasjonens 'Go for Water'.

I 2008 nedsatte Arendal-klubben en
arbeidsgruppe for å utforske muligheten for et lite og konkret prosjekt i
Tanzania, knyttet opp til SIEs "Go for
water". Resultatet ble det langsiktige
prosjektet "Every little drop counts",
som får innstallert vanntanker for å
hindre at regnvann blir forurenset.
Dette prosjektet fikk 4.500 euro fra
SIEs aksjonsfond i 2011, samme år som
det ble belønnet med Norges-unionens prosjektpris.

“Trafficking – handel med kvinner til
prostitusjon. Hvilken rolle har ideelle
organisasjoner i bekjempelsen?” var
tema på et åpent seminar i Oslo i
2007. I 2009 fulgte “Stopp menneskehandelen – nei til trafficking”
i Harstad, og i 2011 “Menneskehandel.
Tilbud og etterspørsel i et illegalt
marked” i Stavanger.

tet “Lilla bro”. Publikum har sluttet opp,
og både myndigheter og medier har
reagert meget positivt.
I 2013 overtok Harstad-klubben
ansvaret for sløyfemateriellet.
Kirsti Holmboe koordinerer.

Under Nordiske Dager i Bergen i
2010 sto unionen for utearrangemen-

Lilla sløyfer
I motsetning til logoene som gjerne
skulle ha vært videre kjent, har de lilla
sløyfene våre en bred appell.
Inspirasjonen til disse symbolske
nålene fikk vi fra svenske og danske
klubber. Inntektene går til Moldovaprosjektet, og til informasjonstiltak
her hjemme. I årene 2008-13 solgte
klubbene over 20.000 lilla sløyfer til en
bruttoverdi av kr 400.000. Salget
fortsetter, og bidrar sterkt til å synliggjøre vår sak utad.

Karin Guttormsen ledet Lilla sløyfeprosjektet i flere år, med fokus på
arbeidet mot handel av kvinner her
og i Moldova.
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Stavanger-klubben solgte sløyfer i 2011.
Bildet viser fra venstre: Aase-Brit
Borsheim, Gunbjørg Dybvig og Lise
Cappelen.
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Praktisk hjelpearbeid sveiser klubbmedlemmene sammen, forsterker klubbidentitet –
og gir gode ringvirkninger i lokalmiljøet. Her selger Tora Saue og Eva Øye Sandnes i
Harstad-klubben julekort til inntekt for SOS barnebyer.

Jordmor Marie Holstad Hallonen
fra Kirkenes-klubben så muligheter for å
hjelpe der ingen andre gjør det, på fødeklinikken i Nikel, tidlig i 1990-årene. Hun
fikk med flere nordnorske klubber, og ser
stadig nye oppgaver.

Ellinor Hjorth-Eriksen i Rygge-klubben
laget emblem i gyllenlær, og oppfordret
andre klubber til å slippe skapergleden
til med andre kunst- og håndverksvarianter.

Moro og hygge rundt bakverk: Sandefjord-klubbens bakerilotteri.

Larvik-klubben selger miljønett til inntekt for
utdanningsfondet. Ivrige selgere i 2008:
(fra venstre) Kirsti A. Renaud, Kari Linnestad, Marion
Andersen og Anne-Gro Gutterød.
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PAPIRMØLLE

Styreformer, fireårsplaner
og prosjekter
Europa-føderasjonen har et spesielt
og dyrt problem i sine to parallelle
språk, engelsk og fransk. Norge har
flere ganger deltatt i – alltid nedstemte - forslag om å droppe fransken. Bare
til to guvernørmøter rundt årtusenskiftet måtte 130.000 kroner settes av til
oversettelse. Allikevel ble tospråklig
administrasjon spikret i 2005: «saken
om ett offisielt språk utredes ikke
videre.» På den annen side har fransk
språkpolitikk medført årlige tilbud om
10-dagers kurs i Royan, godt hjulpet av
gjestfrie soroptimister. Mange har hatt
glede av dette; eksempelvis var hele
fem av de 14 deltakerne i 1994 norske.
Men papirmøllen før nettet kom inn,
var både kostbar og tidkrevende i seg
selv. Bare i 1963-64 utgjorde sirkulærer
og rapporter 2900 postforsendelser.
Mange spurte hva vi oppnådde med
at alle klubber måtte levere beretning
om sitt arbeid til unionen, som så sender rapportene til føderasjonen, som
formidler dem videre til SI. Og trass i
all datateknologien vi nå har til rådighet, måtte danske Hanne Jensbo kritisere skjemaveldet da hun var president for SI: hva vinner vi gjennom det
presset det kan være på en liten klubb
å måtte bruke fire sider på å innrapportere fire brød bakt til en utlodning?

En god del avklaring har også vært
nødvendig i spørsmålet om hjelpetiltak. I hvilken grad er føderasjoner, unioner og klubber bundet av SIs prosjekter? Da SIs jubileumsprosjekt, skolen i
Tyrkia, kom opp våren 1968, spurte
mange om deltakelse var tvunget. Slik
var det jo ikke, og bare seks klubber
engasjerte seg. To år senere foreslo
Oslo at SIE skulle dekke alle store internasjonale prosjekter fra disponible
føderasjonsmidler, for å unngå at slike
prosjekter kan bli for stor belastning
for den enkelte klubb.
Et annet poeng ble påtrengende her
hjemme i 1979, da representantskapet
istedenfor å velge mellom to formål
som de mente fortjente 10.000 kroner,
bevilget til begge. Ulrikke Greve Dal
spurte prompte om styret hadde rett
til å bevilge ut fra et benkeforslag?
Beklagelsen kom, og fremtidig praksis
ble trukket opp.
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Anna Elisabeth Gilje og Desmond Tutu: å gjøre oss
fortjent til å delta i og rundt fredsprisseremonier kan
bidra til å gjøre soroptimismen - og våre idealer bedre synlig.

Hvordan kan vi
arbeide for å bli hørt?
Også hvem som skal ha mandat til
hva på øverste plan, er nå i en viss
grad avklart, i første omgang med at
føderasjonene etter tur skulle velge
tema for SIs fireårsprogram. Samtidig
ligger det i dagen hvor viktig det er å
være representert internasjonalt.
Forutsetningen for å stille som kandidat er å ha fylt fremtredende verv
hjemme. Her har vår union vært i
mange bølgedaler. I 1968 fikk Dagny
Bull Heyerdahl presidentskapet i SIAs
lovkomite, og Frida Borge for
‘Advancement for Women’. I 1972 ble
Norge oppfordret til å overta føderasjonen, men ba om å få dette utsatt
fordi vi manglet egnede kandidater
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som hadde vært guvernør, var under
70 år, og hadde tid og anledning. Noen
år senere var det nesten krise på hjemmebane, fordi ingen klubb ville ta på
seg unionsstyret for 1981-83. Som
kontrast kom en topp i 1982, da Eva
Skaarberg stilte som kandidat til føderasjonspresident etter å ha innehatt en
rekke forskjellige internasjonale verv
gjennom ti år; blant dem to perioder
som kasserer i SI. I denne tiden var
Karin Jenssen føderasjonskoordinator
for utdanning i to perioder, og Astrid
Asting for kvinnens stilling.
Rundt årtusenskiftet var Norge godt
representert i føderasjonen:
Siri Bjercke ledet ekstensjon,

Gerd Wold Goddard var 2. visepresident, Greta Hvaring ‘treasurer’, og
Randi Carlstedt satt i lovkomiteen.
I Eva Skaarbergs presidenttid gikk
mye innsats til å bedre kommunikasjon og samarbeid mellom soroptimister i Afrika og Europa; å legge
grunnen for fremtidig ledertrening,
styrke programarbeidet, og modernisere administrasjonen i pakt med
økende krav til en organisasjon i vekst.
Et informasjonshefte ble trykt på både
engelsk og fransk, som eget nummer
av The Link. Ideen ble også lansert til
såkalte twinning projects, hvor europeiske klubber etablerer kontakt med
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enkeltklubber i Afrika for å bli bedre
kjent og mer direkte kunne gå inn og
støtte de afrikanske soroptimistenes
prosjekter. Eksempler her er 2009besøket til to fra Ringerike og seks fra
Levanger i Gambia, for å møte fadderbarn. Gjestene fikk oppleve at det nytter å engasjere seg, og at klubber i
Gambia har enklere møter enn oss:
korte og effektive forretningssamlinger.
Mye læring lå i diskusjoner rundt fireårsprogrammene. Gradvis ble det klargjort at disse skulle nyttes som idébank. Hver klubb valgte i hvilket av de
seks programområdene hovedinteressen skulle ligge. Mange av de tidlige
motforestillingene forsvant etter hvert
som det ble tydelig at opplegget
kunne gi klubblivet mange nye impulser: folk samlet seg om konkrete
programområder, og erfaring og kunnskap hos spesialister i klubbene kunne
komme mer til sin rett. Dette bidro
også til å bedre vårt renommé utad.
Fordi vår union hadde engasjert seg i
SIs store kampanje for landminerydding, fikk vi gunstig medieomtale og
to billetter til overrekkelsen, da kampanjen mot landminer fikk fredsprisen.
Og da Kofi Annan mottok fredsprisen i
2001, deltok soroptimister i fakkeltoget kvelden før, og var invitert til å
møte ham på Grand Hotel.

fram til 2020 er utdannelse og ledelse,
faller eventuelle motforestillinger
rundt opplevd svikt i frihet til å velge.
I utgangspunktet dekker dette temaet
hoveddeler av aktiviteten. Dette ser vi
tydelig i vår union: både utdanningsfondet, Moldova og mentorprogram er
midt i blinken.

RANDI
Carlstedt

GRETA
Hvaring
Etter å ha fungert både hjemme og i
internasjonalt verv, inviterte Greta
Hvaring norske søstre på Costa Blanca
til å møtes, og skapte dermed gruppen
‘Soropfriends’. I tillegg ble hun fødselshjelper for en spansk klubb i nærheten.

SIRI
Bjercke

Nå som formatet er endret til til tiårsprogrammer, og det løpende tema

EVA
Skaarberg

Barnehage bygd opp av klubbmedlemmer i Accra, i samarbeid med Rygge
soroptimistklubb.
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Frisk sjøsprøyt og varmt fellesskap:
føderasjonens andrepris 2003, komplett
med 500 euro, gikk til ”Youth for Sail”,
2002-toktet tur/retur Bergen-Shetland
da ærverdige ”Statsraad Lehmkuhl”
hadde 51 unge fra 17 land pluss 19
soroptimister om bord. Solveig Haug
Urdal og Anne Marie Raade stod for
både idé og prosjektledelse.

Opp av bølgedaler
Likevel: bølgedaler inntreffer stadig
vekk. Åsane-klubben sto igjen med
bare ni medlemmer i 2004. Unionens
svar på søknaden om å få lov å fortsette, var at de måtte opp i ‘et respektabelt antall’ innen tre år. 20 medlemmer må til for å stifte en klubb, og en
klubb må varsle når medlemstallet er
nede på 16. Åsane endte med å legge
ned, i likhet med flere andre klubber.
På den annen side kan slike situasjoner utløse idérikdom og kreativitet.
Trondheim Syd har måttet ty til
krisemøter fordi det tidvis har vært
vanskelig å finne kandidater til
styrene. Planer de har trukket opp for å
holde på medlemmene og tiltrekke
nye, har omfattet enklere papirarbeid,
å gi innsamling på møtene til utdannelsesfondet, å skape hygge på
møtene med små midler, å arrangere
møter med innvandrere i medlemmenes hjem, og lage loppemarked og
bokkafé.
Trolig er det sunt for alle å tenke
gjennom egne holdninger og egen
opplevelse, innimellom. Og, ikke
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med på å oppfylle dette for dine
søstre?»

INGER ANNE
Fiskerstrand
minst, eget bidrag. Dagens yrkeskvinner vurderer gjerne tidsbruken nøye.
Vi må alle bidra til varm inkludering: at
nye finner sin plass, krever aktiv medvirkning fra alle medlemmer. Som
Inger Anne Fiskerstrand uttrykte det:
«Har du venner i klubben? Gode
arbeidskamerater, kan du være deg
selv, uttrykke dine meninger, blir du
lyttet til, får du påfyll, får du utrettet
noe du synes er meningsfylt? Er du

Tilsvarende poeng ble trukket fram
av arbeidsgruppen som utredet
rekruttering, nå som unionsstyret gir
dette feltet topp prioritet. Det har
lenge vært ansett som viktigere å hele
tiden rekruttere yngre medlemmer til
eksisterende klubber enn å arbeide for
å få etablert nye. I 2009 fikk vi medlem
nummer 2000, tyskfødte Stefanie Rehn
i Follo-klubben. Etter det har unionens
medlemstall sunket litt, men nå ser
trenden ut til å snu. Rekruttering vil
også rette seg mot kvinner fra utenfor
Norden, ikke minst fordi våre prosjekter kan være interessante og givende
for mange. Mens nesten halvparten av
alle voksne her i landet utfører frivillig
arbeid, var tallet i 2008 bare 5 % blant
minoritetene. Dagens nettverk, med
klubber i 59 europeiske og afrikanske
land, åpner for at hver av oss har
mulighet til personlig engasjement,
sammen med vennesøstre, i noe vi
føler er meningsfylt.

JUBILEUM l NORGESUNIONEN 2014

Hvor politiske
skal vi være?
Prosjekter for vennskap uten grenser
vil også bidra til å støtte kvinner i å
fremme politisk innflytelse i land hvor
demokratiske prinsipper er nye.
Wenche Klunderud fremholdt at det er
fremtidens land vi støtter gjennom
utdanningsfondet; det handler om å
styrke kvinners selvfølelse slik at de
kan finne sin plass, få medbestemmelsesrett og utdannelse. Det bør skje
i hjemlandet, mente hun – og var full
av beundring for dynamikk og driv i
nye soroptimistklubber i utviklingsland.
Skandinaviske kvinner har arbeidet
lenge og hardt for å oppnå politisk
innflytelse og likestilling, og har verdifull erfaring å tilby. For eksempel
diskuterte Hammerfest-klubben om
ikke kvinner burde delta mer i offentlig
styre, tilbake i 1966. Tretti år senere var
diskusjonen i unionen like aktuell.
Lovene våre setter klare grenser for
politisk og religiøs aktivitet. Når vi nå
har slått fast at vi tross alt er politiske,
men partipolitisk nøytrale, kan
spørsmålet være om vi risikerer å over-

Inspirert av Molde-klubben har alle klubbene i distrikt
Øst I minnet Hiroshima med en stillferdig og vakker
‘aldri mer’ -markering: de bretter lotusblomster og
sjøsetter dem med brennende telys i.

drive og bli tannløse? Forsøksvis kan vi
si at vi unngår felles politisk aksjon,
men engasjerer oss i å hjelpe
enkeltkvinner å utruste seg slik at de
kan gjøre en politisk innsats.
Synliggjøring er vesentlig. I 2009
påpekte unionspresident Solveig Haug
Urdal at vi må gjøre god bruk av unionens status som høringsberettiget
instans. Året før hadde vi uttalt oss om
et NOU-dokument om kjønn og lønn.
Etterlysninger i Norsk Soroptima etter
medlemmer som var villig til å danne
en høringsgruppe, utløste flott
respons fra flere klubber. Slikt arbeid
krever både tid og ekspertise. Desto
bedre egner det seg til bruk i profilering. Og bevisstgjøring.
Her kan også rollemodeller spille inn.
Norske soroptimister har skapt en
imponerende liste over yrkesmessige
pionerer: Inger Johanne Rein i
Stavanger var landets første kvinnelige
sorenskriver; Berit Margrethe Andersen
i Bergen og Stavanger én av de første
kvinnelige prester i den norske kirke,
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første kvinnelige sogneprest og senere
første kvinnelige domprost. Fredny
Lindgren i Steinkjer var landets første
kvinnelige skreddermester; Solveig
Ødegaard i Trondheim Syd første kvinnelige sterkstrømsingeniør; Anna
Uggerud i Halden første kvinnelige
president i Norsk Apotekerforening;
Idun Christie på Hamar første kvinnelige fylkesjordsjef, og Turid Dalland
første kvinnelige ordfører i
Haugesund. Selvfølgelig er ett
spørsmål her om disse søstrene ble
soroptimister nettopp på grunn av sin
innsatsevne, eller i hvilken grad bevegelsen inspirerte og styrket dem.
Uansett: betydningen av å ha
klubbene som fristed for kvinner ble
bekreftet av at bare 4 % av
medlemmene sa seg positive da
likestillingsombudet på 1990-tallet
vurderte om vi burde ta opp menn
også, og vi i motsetning til for eksempel Rotary søkte, og fikk, dispensasjon til å fortsette slik vi var.
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Inn i fremtiden
– også med
mentorprogrammet

KIRSTI
Guttormsen
leder for mentorprogrammet og
1. visepresident i Norges-unionen.

Fristedet for aktive, engasjerte og
ansvarsbevisste kvinner fikk en ny
dimensjon da mentorprogrammet
kom i gang i 2012. Føderasjonen anbefaler slike programmer; vår innsats på
dette feltet var i første omgang et
pilotprosjekt over to år i distrikt Øst 1.
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I likhet med utdanningsfondet som
ble unnfanget 30 år tidligere, kan mentorprogrammet stå som et viktig symbol nettopp for soroptimismens
særegne ideal om å styrke, utvikle, og
trekke nytte av mangfoldet. I motsetning til det amerikanske idealet om
smeltedigelen ligger soroptimismen
nærmere den kanadiske ideen om
samfunnet som mosaikk: ulike biter
blir satt sammen til en stor helhet,
mens hver bit beholder sitt særpreg.
Det er kjent at homogene prosjektgrupper typisk sett lander på trygge
midt-på-treet løsninger. Når noen har
mot til det som er mye mer krevende,
nemlig å la forskjeller og motsetninger
spille seg ut i en slik gruppe, kan det
medføre en risiko for fiasko. Men det
kan også åpne for det geniale.
Tanken bak mentorprogrammet er
ikke å inspirere innvandrerkvinner til å
bli kopier, men nettopp å hjelpe dem å
innøve teknikker og strategier for å
kunne få bedre uttelling for evner,
karakter og utdannelse. Det er stadig

vekk vanskelig for folk fra fremmede
kulturer, med høyere utdannelse, å bli
vurdert på lik linje med hjemlige
søkere. Når de først kommer inn i
arbeidslivet, vil slike kvinner ikke bare
være ekstra motivert, men også kunne
tilby andre syn og andre perspektiver
enn de vi kanskje tar for gitt. I første
runde har vårt opplegg stått i kontrast
til føderasjonens tidlige ideer om
dyrere mentorprogrammer som har
satset mer på lederutvikling uten
etnisk siktemål.
Fortløpende evalueringer og justeringer i vårt program har gitt gode
resultater, ifølge prosjektgruppen.
Denne gruppen har bygd opp erfaring
og kompetanse som kan bli til hjelp
under videreføring; unionsstyret ser
for seg at enkeltklubber kan arrangere
mentorordning, eller naboklubber kan
samarbeide, eller en klubb kan samarbeide med andre organisasjoner eller
institusjoner som driver denne type
program.
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EN RESSURS

Da danske Hanne Jensbo var påtroppende SI-president, lot
hun et glass symbolisere soroptimismen: innholdet er ulikt,
knutene rundt er forskjellige, glasset står ikke støtt og kan
helle i mange retninger.

Vi står for mosaikk-samfunnet,
ikke for smeltedigelen
Ringvirkningene kan bli mangfoldige,
i tillegg til læring og innsikt: ikke bare
kan slike opplegg tiltrekke medieoppmerksomhet, men de såkalte adeptene
som får veiledning, vil i mange tilfeller
kanskje forstå mer om hva soroptimismen står for, og føle seg tiltrukket.
Allerede i dag er det tydelig at mange
norske klubber har mosaikken på
plass, med medlemmer som har vokst
opp i andre kulturer og fungerer som
ressurspersoner. Internasjonalt utsyn,
og betydningen av å lære andre kulturer å kjenne, har alltid vært viktig
blant norske soroptimister. Faktisk kan
vi hevde at våre medlemslister, og våre
prosjekter, har ligget godt foran samfunnsutviklingen i det moderne og
mangekulturelle Norge.

og korsanger. Når vi så hører at hun er
spesielt opptatt av flyktningers
psykiske helse, tviler neppe noen på at
hennes levde liv utgjør en verdifull
ressurs i dagens Norge.

Svolvær-klubben har satt fokus på
arbeidet med å dele kulturopplevelser:
de har felles 8. mars-markeringer, utflukter før sommeren, møter om høsten og
felles førjuls/matlaging/fest med
innvandrerkvinner i nærmiljøet.

Ett slående eksempel, blant mange vi
kunne trekke fram: Marie Goretti
Uwimana kom fra Rwanda som flyktning mot slutten av 1990-tallet, og har
vært medlem av soroptimistklubben i
Sandnessjøen. Hun har seks barn, er
hjelpepleier, støttekontakt, besøksvenn
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Unge medlemmer som vil og kan bidra til å føre oss fremover og oppover!
Øverste rekke: Gry Tove Haugsdal (Bergen), Renata Stellander (Rygge), Kirsti Guttormsen(Oslo II), Gunn Karina Andersen (Lister),
Neste rekke: Janine Schaller-Bøyum (Bærum), Cecilie Engebretsen (Sandnes), Ingrid Løland (Haugesund), Cecilie Carlstedt (Bærum).
Nederste rekke: Hege Busterud (Ringerike), Tone Urstad (Rygge), Line Svingen (Rygge).

Ny giv for norsk
soroptimisme
Gerd Halmø, unionspresident ved 75årsjubileet, uttrykker det slik: «Vår historie handler om kvinner som var pionerer, ikke bare yrkesmessig, men også
ved å se utfordringene i tiden og involvere seg med stor tyngde. De så
betydningen av å være internasjonale
borgere og bringe hjelp ut til mennesker som trenger støtte, og samtidig
ta vare på dem som kommer til vårt
eget land og hjelpe dem å finne seg til
rette. I så måte går det en tydelig rød
tråd fram til utdanningsfondet, vårt
engasjement i Moldova og andre land
med svak struktur, og til vår nasjonale
satsing på mentorvirksomhet for kvinner med annen etnisk bakgrunn.»
Rundt jubileet må vi riktignok innse
at unionen trenger ny giv. En tid har
gjennomsnittsalderen til
medlemmene vært foruroligende høy,
og det er snart 40 år siden unionen
første gang fastslo at det var viktigere
å tiltrekke nye og unge medlemmer
enn å danne flere klubber. Spørsmålet
ble påtrengende: hva skal til for å
appellere til yngre yrkeskvinner, som
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ofte allerede sliter med å få tiden til å
strekke til og blir bombardert med
tilbud om aktiviteter?

Oppskriften er klar:

Ifølge arbeidsgruppen for rekruttering får svært mange unge yrkeskvinner dekket sine direkte sosiale behov
på andre måter. Det attraktive ved
soroptimismen kan være kontakt med
medlemmer i ganske andre yrker, sammen med tilfredsstillelsen over å
kunne bidra til viktige prosjekter. Men
dette forutsetter at møtene har et
godt faglig innhold, blir dyktig ledet,
og synliggjør aktivitetene til hele
nettverket, ikke minst det internasjonale. For å gjøre bevegelsen
bedre kjent må vi bruke nettsidene
mye mer effektivt enn i dag, og
muligvis også nytte ‘møteplasser’ som
Facebook. Kanskje skulle vi sette av et
klubbmøte hvert år til å invitere yngre
kvinner som vi ønsker å rekruttere. Og,
ikke minst, å invitere kvinner av utenlandsk opprinnelse; yngre,
ressurssterke og interesserte mennesker som har mye å utveksle – og
bidra med.

,,

Ellen Gade har sagt det så enkelt og
tydelig: soroptimismens vesen er å gjøre
ting sammen.

ELLEN
Gade
(til venstre) sammen med Sigrid Ag,
unionspresident 2011-2013.
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Samarbeid over grenser
åpner for at kvinner
kan skape seg nye liv.

UN Photo/Albert González Farran

SIs vei til et globalt
fellesskap
Sett fra innsiden har norsk soroptimisme vært et aktivt element i Norges
utvikling gjennom de siste 50 årene, til
et multikulturelt samfunn. Dette
engasjementet er naturlig knyttet til
bevegelsens grunnverdier: arbeidet for
å fremme menneskerettighetene og
internasjonal forståelse, for bedring av
kvinners stilling i alle samfunn og
respekt og forståelse for andres arbeid.
Når vi skifter perspektiv og prøver å få
et overblikk, ser vi at selve soroptimismens fremvekst i sterkt ulike kulturer
trolig har skjerpet både evne og vilje
til innsats for et ‘fargerikt fellesskap’.
Allerede i 1920-årene, da soroptimismen ble skapt og begynte å vokse og
spre seg, var forskjellene store mellom
kvinners stilling i Amerika og
Storbritannia – og mellom
Storbritannia og kontinentet.
Amerikanske kvinner vant stemmerett
i 1920, og gradvis inntok kvinner
fremtredende stillinger særlig i
næringslivet. I Storbritannia skjedde
det mer eksplosivt. Selv om stemmeretten først ble allmenn i 1928,

hadde den første verdenskrigen ført til
et inntog i yrkeslivet som ble videreført etter 1918 fordi millioner menn
var drept eller lemlestet. I Frankrike
derimot, hvor Suzanne Noël var den
europeiske bevegelsens ‘mor’, hadde
kvinner ingen politiske rettigheter,
ingen personlig frihet, og ethvert ymt
om kvinnesak ble latterliggjort.
Når vi hører at dr. Noël mistet sin 13 år
gamle datter, en begavet musiker, i
1922, og at hennes ektemann sank
ned i en dyp depresjon, aner vi styrken
hun utviste ved å finne ny mening i
soroptimismen. I tillegg til mangfoldige reiser for å spre budskapet
gjennomførte hun sin private ‘forståde-andre-aksjon’: da hun var SIE-president, brukte hun tre måneder på å
lære engelsk fordi hun ville hilse sine
amerikanske søstre på deres eget
språk.

Dramatiske forskjeller
Klubbene kunne jo bare utvikle seg i
miljøer hvor det overhodet var mulig
for kvinner å utøve selvstendige yrker.
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Men kulturene var så ulike at pionermedlemmene i bevegelsen måtte
prøve å sette seg inn i dramatiske
forskjeller når de skulle samarbeide og
enes om felles målsetninger og
verdier. Etter børskrakket i 1929, og
depresjonsårene som fulgte, forverret
situasjonen seg. Søstre i land etter land
meldte at dører ble stengt og lønner
kuttet mens fordommer mot gifte
kvinner i yrkeslivet ble stadig mer høylytte.
Desto viktigere var gjensidig
forståelse og støtte, og det å oppmuntre kvinner til å gå inn i det
offentlige liv. Britiske kvinner var mye
mer aktive enn sine amerikanske
søstre, både i lokal og nasjonal politikk.
Og forskjellene var store i de
europeiske land, hvor nazisme og
fascisme nektet kvinner å delta, og
noen klubber ble oppløst til og med
før krigsutbruddet. I det hele var
veksten likevel så markert at representantene for 11.289 medlemmer i 191
klubber i 13 land innså at de trengte et
aktivt forbindelsesledd, sommeren
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1938. Elizabeth Hawes, president for
føderasjonen for Storbritannia og
Irland, ble utnevnt til den første
‘International Liaison Secretary’.

Talent for å knytte
forbindelser
Hawes – som for øvrig var til stede da
Madeleine Garot overrakte det
formelle charteret til Oslo-klubben i
1946 – hadde en egen evne til i å
knytte forbindelser. Og til å få søstre til
å gå sammen. SIAs første policyerklæring, som i 1938 fordømte krig og
erklærte at individets demokratiske
rettigheter er en forutsetning for frihet, var hennes og ble enstemmig
vedtatt. Hun inntok en markert rolle
gjennom krigsårene, og sendte en
melding til en amerikansk konvensjon
i 1944, over BBC: klubbene fortsatte å
møtes, selv midt under blitzkrigen.
Soroptimistene gikk ofte rett fra møter
for å yte hjelp. Mange nye kom til, ikke
minst kvinner i forsvaret. På den
britiske konvensjonen i London i 1945
forsto deltakerne hvordan Elizabeth
Hawes hadde klart å holde liv i inter-

nasjonale forbindelser, da sentrale
skikkelser som Suzanne Noël og Clara
Hammerich sto fram og fortalte om
støtten og oppmuntringen hun hadde
fått fram, illegalt. Selv sa hun at ‘gjennom seks år har vi fått hjelp og støtte
fra Amerika. Nå er det vår tur å hjelpe,
og klubbene på det europeiske kontinent står øverst på listen.’

Åpent hjerte og åpne
øyne
Nobelprisvinneren Pater Pire var blant
dem som fikk viktig støtte fra soroptimistene, til sine flyktninge-landsbyer.
I en tale til et britisk føderasjonsmøte
formulerte han nettopp det han
mente var de viktigste forutsetningene
for virkelig hjelp. «Jeg ønsker å ha et
åpent hjerte og åpne øyne. Åpent
hjerte og lukket øye ville være naivt.
Lukket hjerte og åpne øyne betyr mistro. Det motsatte – begge åpne – er
klokskap og godhet.»
Gjennom 1950-årene forble det dyrt
og tungvint å reise, og dyrt å ringe.

Kommunikasjon måtte for det
meste gå med post. Desto viktigere,
i innsatsen for ‘åpent hjerte og åpne
øyne’, var søsterklubbordningen,
som hjalp medlemmene å forstå
vanskene som andre måtte leve
med. Samtidig viste det seg vanskelig å rekruttere yngre medlemmer,
trass i rask vekst; folk giftet seg
gjerne tidlig og mødre gikk ut av
yrkeslivet. Tiåret etter bød på nye
komplikasjoner. USA angrep
Vietnam, Berlin-muren ble reist,
John Kennedy ble myrdet, mennesket dro ut i rommet, den nye ppillen ble møtt med mengder motforestillinger, første hjertetransplantasjon ble gjennomført. ‘The swinging sixties’ gjorde faktisk lite for å
bedre kvinners sosiale stilling: nye
kvinnefrigjøringsbevegelser var ofte
populære skyteskiver for latterliggjøring. I all forvirringen understreket Elizabeth Hoeter, SIA-president 1960-64, behovet for internasjonalisme. Verden var i så rask
endring at vi måtte omdefinere hele
soroptimismen. 1970-årene, med
økonomisk nedgang, første tegn på
global energikrise, og tallrike kriger,

Soroptimismen har lang erfaring
med å oppmuntre kvinner til å
engasjere seg også politisk,
for å kunne bedre sine kår.

UN Photo Tim McKulka
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kupp, opprør, flykapringer og
terroristangrep, gjorde dette enda
tydeligere. Lokalt engasjement var
like viktig som alltid, men dersom
klubbene ikke klarte å utvide arbeidsfeltet, ville bevegelsen smuldre opp.

tion’, en gruppe mennesker organisert
i en felles hensikt. Fireårsprogrammet
‘Educate for Progress’ hadde krevd en
ny definisjon. Fremskritt er ikke bare
bedring, eller en prestasjon på vei mot
et mål. Fremskritt er å arbeide seg
fremover kontinuerlig, alltid med
hovedmålet i syne:

Aksept for forskjeller i
en ny æra
En ny æra åpnet seg da muren falt og
Sovjet-Unionen oppløste seg, samtidig
som afrikanske klubber utviklet seg
med stadig mer dynamisk vekst. Vi er
nå en av de største internasjonale
kvinneorganisasjonene. Medlemskapet
krever personlig innsats, ikke minst for
å lære mer om liv i fjerne soroptimistland. Vi er ansvarlige og må finne
måter å kommunisere på; vi må
formidle vennskap og oppriktig
‘forsøstering’ i tillegg til vår særegne
måte å tenke og handle på.
1973-avskaffelsen av A-en i SIA kan
stå som et symbol for kravet til å
forene aksept for forskjeller med felles
visjon og innsats. A-en sto for ‘associa-
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Kvinner fra Monrovia, Liberia

UN Photo/Station Winter

Norgesunionen av soroptimister 75 år

– OG STADIG UNDERVEIS

