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NORGESUNIONEN

SOROPTIMIST INTERNATIONAL (SI) 
er en verdenssammenslutning av
klubber der medlemmene er 
yrkeskvinner. 
Uten hensyn til rase, religion og 
politisk ståsted arbeider  
organisasjonen for fremme av 
menneskerettighetene, bedring av
kvinners stilling i alle samfunn, 
internasjonal forståelse og vennskap,
respekt og forståelse for andres arbeid.

SI er en frivillig organisasjon (NGO) 
tilknyttet FN med lobbyister i FNs 
organer i New York, Geneve, Wien, Paris,
Roma, Nairobi og Kairo. 
Soroptimistene har generell konsultativ
status i FN og deltagende status 
i Europarådet.

SI er en global stemme for kvinner 
med fokus på utdannelse, miljø og
helse. 
Soroptimistene er fordelt på ca. 3000
klubber i mer enn 132 land med ca.
80.000 medlemmer.
I Norge er det mer enn 60 klubber med
ca. 1800 medlemmer.

NORGESUNIONEN
er  tilsluttet FOKUS - Forum for kvinner
og utviklingsspørsmål - et 
kompetansesenter i internasjonale
kvinnespørsmål, med 62 medlems-
organisasjoner.

Våre prosjekter:
Soroptimist International 2011-2021:
”Invester i fremtiden: Soroptimister for 
utdanning og ledelse.”

Soroptimist International Europe
2015-2017:
”Soroptimists invest in Education”. 

NORGESUNIONEN
har sterkt fokus på å forebygge 
menneskehandel gjennom sitt  
bevisstgjøringsarbeid i Norge og
prosjektarbeid for ungdommer i
Moldova.

Norske soroptimisters
utdanningsfond for kvinner. 
Fondet får årlige 
tilskudd fra klubbene og deler ut støtte
til utdanning for kvinner.

Soroptimister 
- en global stemme for kvinner

Statsminister Erna Solberg,
Justis- og beredskapsdepartementet 
v/justisminister Per-Willy Amundsen, 
Justiskomitéen v/leder Hadia Tajik,
Barne- og likestillingsdepartementet v/Solveig Horne,
Helse- og omsorgsdepartementet v/Bent Høie,
Likestillings- og diskrimineringsombudet v/Hanne Inger Bjurstrøm,
FOKUS Forum for kvinner og utviklingspørsmål 

Oslo, 11. juni 2017

ISTANBULKONVENSJONEN

200 norske soroptimister, samlet til representantskapsmøte i Oslo
11. juni, har med glede registrert at Stortinget 29. mai 2017 
enstemmig samtykket i ratifisering av Europarådets konvensjon av
11. mai 2011 – Istanbulkonvensjonen.  

Istanbulkonvensjonen er et svært viktig verktøy i forebygging og 
bekjempelse av alle former for vold mot kvinner og vold i nære 
relasjoner. 
Konvensjonen skal fremme likestilling mellom kvinner og menn, 
samt beskytte rettighetene til kvinner utsatt for overgrep og vold, 
og fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid mot overgrep. 

Norske soroptimister forventer at staten oppfyller forpliktelsene i
Istanbulkonvensjonen.  Vi forventer at det snarest blir bevilget 
tilstrekkelige ressurser til de aktuelle instanser – skole, helse, politi,
krisesentre og flere, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes til etter-
forskning, hjelp til ofrene, og straffeforfølging av gjerningspersonene.     

Gjennom bevisstgjøring og handling vil norske soroptimister i 
samarbeid med staten og andre frivillige organisasjoner fortsette
arbeidet med å forebygge vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. 

Kirsti Guttormsen
Unionspresident
Norgesunionen


