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Norsk Soroptima kommer ut med
4 nummer årlig og er medlemsblad
for Norges 1800 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,
Geneve;,Wien, Paris, Roma, Nairobi
og Kairo. Soroptimistene har
generell 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.

Det er med stor stolthet jeg er med og presenterer dette nummeret av Soroptima.
Med fokus på prosjekter, som jo er livsnerven i en klubb, er det flott å lese Oddveig
Stevnings artikkel. Her kan klubbene hente inspirasjon og en direkte veiledning
for hvordan et prosjekt kan gjennomføres. Dessuten vil også jeg oppfordre
k lubbene til å sende PFR-rapporter!
Unionsstyret 2015-2017 med Kirsti Guttormsen som president, sendte nettopp
PFR-rapport på et av Unionens prosjekter: kampen mot menneskehandel,
Fortellerteateret «Valgt det…?» Og som dere ser, Norgesunionen vant den gjeveste
prisen av alle:
«Project Of The Year 2018» !!! Gratulerer alle sammen!
Jeg håper dette vil gi inspirasjon til videre prosjektarbeid, og godt samhold
i klubbene om å sette seg høye mål.
Ved årets Guvernørmøte, som fant sted i Luzern, ble det gjennomført tre
formøter fredag ettermiddag. Jeg var så heldig å bli spurt om jeg ville lede et
av disse. Den personen jeg skulle introdusere var en journalist fra Moldova,
Alina Radu. Hun er en fantastisk menneskerettsforkjemper og har gjort
svært mye for at resten av Europa skal få øynene opp for menneskehandel
og trafficking. Hun var også nominert til Nobels fredspris i 2005. Hennes
foredrag het: «(Women) investigative reporting against (male)
corruption». Hun fortalte skremmende og opprivende historier fra sitt
eget hjemland, Moldova. Jeg vil derfor sette fokus på et
annet av Unionens prosjekter: MOLDOVA.
Det er svært viktig at vi følger opp de klubbene vi har vært
med på å starte i Moldova. Kvinnene der gjør en kjempeinnsats,
men de trenger vår hjelp og støtte, ikke minst økonomisk. Jeg vil minne
om følgende av SI`s programområder for 2015-2019, som har direkte relasjon til Moldova:
1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring.
2. B
 edre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår
for kvinner.
3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltagelse i konfliktløsning.
I skrivende stund er det ingen klubber som har sagt JA til å overta komité-ansvaret for
Moldova. Dette er skuffende, men jeg håper at kanskje flere klubber kan gå sammen om
oppgaven. I tillegg vil jeg oppfordre dere alle til å selge «Lilla sløyfer» som et supplement til
Moldova-aktiviteten.
Så damer, her trengs en mobilisering!
Dessuten har vi et annet av Unionens prosjekter som mangler en ansvarshavende klubb;
Representantskaps/Lands-møtet 2020!
Det er pr. dags dato ikke kommet noen henvendelser/søknader om at det er noen klubb som
ønsker å påta seg oppgaven. Jeg vil minne dere alle om årets representantskapsmøte på
Gjøvik, hvor det fremkom at det var flere klubber som kunne tenke seg dette prosjektet,
«slik at vi kan vise frem bygda/byen vår». Vi har forlenget fristen for å søke til 15.09.18.
Så jeg vil herved oppfordre dere ALLE til å se denne unike muligheten til å påta seg et
klubbsamlende prosjekt.
Med ønsker om en god sommer til hver især, fra alle oss i Unionsstyret.

Bente Lene Christensen
Unionspresident
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OMSLAGSFOTO: Fra venstre – Ingeborg Dietz (PA i SIE 2017-2019), Inge Withof (APA i SIE 2017-2019), Mari Elin Øksendal,
Renata Trottman Probst (SIE President), Kirsti Guttormsen, Randi Mordal Hessen, Bente Lene Christensen, Britt Nordgren,
Evy Kruse, Sigrid Ag.
Småbilder: Fra Fortellerteateret «Valgt det…», fotograf Juan Jose Jimenez Tirado.

Fokus på synlighet
Det vi skriver i Soroptima er veldig
synlig. Synlig for dem som enten får
tak i bladet fysisk eller leser det på
nettet. Det som ligger på nettsiden vår
er også synlig, for de som aktivt søker
oss opp, og vet litt om hvem vi er. Men
vi ønsker å nå enda mye lengre ut med
informasjonen vår. Fortelle om hvem
vi er og hva vi gjør og arbeider for. Til

det formålet er Facebook et utmerket
medium. Siden L&R-møtet på Gjøvik
har vi fått en åpen Facebookside. Her
deler nettredaksjonen saker som er
viktige og som vi ønsker oppmerksomhet rundt. Alle soroptimister som
er på Facebook oppfordres om å gå inn
og like/følge siden. Lik og del saker
som du synes dine egne facebook

venner bør vite om. Det er et enormt
potensiale av nye medlemmer – eller i
det minste en målgruppe som kan få
økt kunnskap om hvem soroptimistene er. Søk opp siden – den heter
Soroptimist International Norway.
Ha en riktig fin sommer alle sammen!

3

TEMA // Norske og internasjonale prosjekt

Prosjektarbeid
Av Oddveig Stevning, programansvarlig i Norgesunionen

Prosjekter er selve livsnerven i organisasjonen vår.
De drives på internasjonalt og nasjonalt plan, og på klubbnivå.
I denne artikkelen vil jeg fokusere
på hva et prosjekt er, hvordan det
kan bygges opp og gjennomføres.
Mye av stoffet jeg her presenterer er
fra treningsseminaret for program
ansvarlige i SIE, Lisboa februar 2018.
Referat fra selve seminaret ligger på
Norgesunionens samt SIEs hjemmesider.
På alle nivå i SI står prosjekter sentralt
og er den viktigste drivkraften i
organisasjonens arbeid. Gjennom
prosjekter arbeider vi for å fremme
menneskerettigheter for alle og bedre
kvinners og barns levekår.
Hvordan starte et
prosjekt
• Ideer!!
• La klubben lage en idemyldring.
• Bruk hjemmesider aktivt, se hva andre
klubber gjør.
• Kontakt naboklubber og
vennskapsklubber for felles arbeid.
Hva kvalifiserer
til å bli et prosjekt
Soroptimistene arbeider gjennom
bevisstgjøring, påvirkning og handling.
Prosjekter kan gjennomføres innen
Advocacy/bevisstgjøring. Her er
Fortellerteateret et godt eksempel, eller
et prosjekt innen «Hands on action»
(SIE prosjekt tabell i siste Soroptima
eller hjemmeside), som kan gi resultater
i form av et stipend for utdannelse av
jenter, utdeling av solar kokere til
landsbyer, bygging av skoler, språk
trening, aktiviteter for flyktninger,
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mentoring etc. Det kan også være en
blanding av begge typer prosjekter.
Prosjekter drives på internasjonalt og
nasjonalt plan, og på klubbnivå.
Synliggjøring
Et prosjekt skal kun synliggjøres
gjennom følgende kriterier: (SMART)
Specific-tydelig
Measurable -målbart i tall og nummer
Achievable – mulig å oppnå
Realistic – bundet til våre programmål
Timebound – har en begynnelse og
en slutt
Prosjektene skal være tilordnet en av
følgende 5 programområder:
1. Helse
2. Økonomisk myndiggjøring
3. Bærekraftig miljø
4. Utdanning
5. Begrense vold mot kvinner og jenter
Vi er tilsluttet en internasjonal
organisasjon og er derfor også forpliktet
til å forholde oss til de retningslinjer
som til enhver tid blir annonsert fra
organisasjonen.
Prosjektarbeidet er knyttet til SI sine
programmål for fireårsperioden
2015-2019, som igjen støtter opp under
FNs tusenårsmål.
Mål nr. 1: Soroptimist International skal
bedre kvinners og jenters liv og status

gjennom utdanning, myndiggjøring og /
eller ved å tilrettelegge for læring.
Mål nr. 2: Soroptimist International skal
være en global stemme for å øke
kvinners og jenters mulighet til
utdanning og ledelse.
Hvordan arbeide
med et prosjekt
Det er i alle prosjekter viktig at man får
med engasjerte medlemmer og setter en
plan for prosjektet. Godt forarbeid er
viktig.
Prosjektet må beskrives, det må
klargjøres hvem som er prosjektets
ansvarlige, samarbeidspartnere som
andre SI klubber/andre organisasjoner,
hva som skal gjøres, hvem prosjektet er
rettet mot, økonomi, tidsplan, program
fokusområde, forventet aktivitet/
arbeidstimer og hvilke resultater som
kan forventes. Husk hele veien å
dokumentere det som gjøres, gjerne med
godt bildemateriale. Kan vi gjøre
soroptimistenes arbeid synlig utenfor
soroptimistenes egen organisasjon er det
fint.
Et prosjekt kan synliggjøres gjennom
lokalpresse, digitale medier og
hjemmesider.
Prosjekter innen
Advocacy/bevisstgjøring
Det å bruke nettverket vårt for å få
fram en sak som vi brenner for er
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Soroptimistklubben Trondheim Syd:
Prosjekter – en viktig del av felleskapet
I klubben vår er vi engasjert i flere prosjekter. Noen av disse har gått over flere
år, og noen prosjekter utvikles ut fra lokale og internasjonale behov som vi
støtter opp om. Samlet er vår klubb engasjert i:

SI Follo mottok Norgesunionens prosjektpris 2017.
viktig. Vi har som en nettverks
organisasjon en unik mulighet. Den
muligheten skal vi bruke enda mer
i vårt prosjektarbeid. Klubber med
engasjerte politikere, journalister, de
som jobber i andre organisasjoner og
som har kunnskap innen sitt område
skal man nyttiggjøre seg av. I vår
digitale verden er bruk av sosiale
medier en del av dette.
Soroptimister skal støtte saker som
gjelder kvinner.
Soroptimister skal aktivt forsvare
kvinners rettigheter og synliggjøre
kvinners problemer.

Utdanningsfondet til
Norgesunionen. Som klubb har vi
brukt et medlemsmøte de siste årene
til å pakke lys, som vi selger i
desember hvert år. Opplegget
involver oss alle – vi kjøper inn
kartonger med hvite stearinlys som
buntes og bindes sammen i bånd
med soroptimistfargene blått og gult.
Til hver pakke legger vi også med
noe informasjon om Soroptimistene
og om Utdanningsfondet. Etter noen
års erfaring har vi blitt raske og
effektive til å få pakkejobben gjort
som et godt dugnadsarbeid. Neste
runde er så å gå sammen om å selge
disse lysene en desemberdag i
Trondheim sentrum. Se bilder fra
fjorårets salgsdag. Overskuddet blir
vårt bidrag til Utdanningsfondet og
arbeidet for unge kvinners
utdanning.

Soroptimister skal være en global
stemme for kvinner.
Project matching er en mulighet
klubbene har til å finne en samarbeidspartner. Dette kan skje ved å
implementere et prosjekt fra en annen
klubb eller direkte samarbeide mellom
2 eller flere klubber. Samarbeidet går
i første omgang på ønsker og tilbud.
SIE har lovet å ta tak i denne funksjonen igjen, da den har ligget nede
en stund.
Det skal være lærerikt og engasjerende
å jobbe med prosjekter. Dersom man
får gode resultater er det spesielt
hyggelig.
Bilder fra lysaksjonen vår.

Informasjon om kultur og sang fra
Eritrea på klubbens medlemsmøte.
Døveskolen i Kerem i Eritrea.
Byene Kerem og Trondheim har i en
årrekke vært vennskapsbyer. Fra
2012 har klubben vår vært engasjert
med støtte til Døveskolen i Kerem.
Skolen har utvidet med flere inter
natplasser for jenter, og vi har gitt
støtte til materialer til håndverks
arbeid som søm og veving som
jentene kan lære seg. Det er interes
sant å få innblikk i hverdagsliv og
politisk liv i Eritrea og rapporter fra
skolens virksomhet. Arbeidet har
også hatt en lokal oppfølging ved
Innvandrergruppa som har fulgt
opp noen eritreiske kvinner i
Trondheim inn mot norske
samfunnsforhold og sosial kontakt.
Her har bidrag og kontakt vært til
gjensidig nytte og glede. I klubben
vår har vi flere undergrupper og
noen av disse arbeider med prosjekt.
Hvert år har alle klubbens under
grupper ansvar for ett klubbmøte og
deler informasjon med resten av
klubben. Slik blir prosjektene (som
arbeidet i innvandrergruppa) hele
klubbens virksomhet og del av vår
identitet som soroptimister i
Trondheim Syd. Klubben vår er i dag
involvert i:
Les mer SIDE 7
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Programfokusrapport
– den viktige registreringen

Av Oddveig Stevning, programansvarlig Norgesunionen

SI har generell rådgivende status i FNs organisasjon for økonomisk
og sosial utvikling ECOSOC. For å opprettholde denne statusen er det
viktig å synliggjøre vårt arbeid, herunder prosjektarbeid. Derfor er det
viktig å rapportere alt det gode arbeidet som gjøres også på klubbnivå.
HVA: En prosjekt fokus rapport (PFR)
skal gi en kort, lett forståelig og et
engasjerende innblikk i et prosjekt som
er iverksatt av en klubb eller en union.
HVEM: Det er programansvarlig(PA)
og assisterende programansvarlig(Ass.
PA) i klubbene som skal registrere og
holde orden på prosjektene. Teknisk
bistand fra PA/Ass. PA i unionen eller
annet medlem i klubben er selvfølgelig
mulig. Det hender dessverre at et
prosjekt blir registrert flere ganger fra
forskjellige personer i klubben.
HVORFOR: SI har generell rådgivende
status i FNs organisasjon for økonomisk
og sosial utvikling ECOSOC. For å
opprettholde denne statusen er det
viktig å synliggjøre vårt arbeid,
herunder prosjektarbeid.
Gjennom mine 3 år som PA har jeg
merket meg noen gjengangere, der
medlemmer har problemer ved
registrering og søk av rapporter. Derfor
har jeg listet opp noen punkter som jeg
tror vil være til hjelp.
1. I nnlogging på SIE hjemmesider – her
er det viktig å vite om man tidligere er
registrert. Man blir sperret dersom
man prøver å registrere seg på ny med
en epostadresse som allerede er
benyttet i systemet, dersom man er i
tvil så klikk på forget password. Har
man for eksempel vært president i
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klubben så er man automatisk
registrert.
2. D
 ersom man forsøker å finne igjen en
rapport og vil endre den, så MÅ man
logge seg inn med samme
epostadresse og passord som ble
benyttet ved registrering.
Programansvarlig i klubbene har ikke
egen epostadresse og bruker da sin
personlige epost.
3. A
 lle rapporter kan søkes på et SIE nr,
som finnes på tabelloversikten/
programfokusrapport på Norges
unionens hjemmeside. Klubbens
rapporter er også søkbare under
Directory/klubb på SIE hjemmesider.
HVORDAN SKRIVE
EN GOD RAPPORT:
1. Introduser prosjektet. Tittelen på PFR
skal være enkel og gi en ide om hva
prosjektet dreier seg om. I den delen der
du forteller om prosjektet kan du gi
utfyllende stoff, men du er begrenset til
170 bokstaver. En skal huske at en
utenforstående som leser PFR skal
kunne sette seg inn i prosjektet. Gode,
beskrivende bilder av god kvalitet er her
nyttig.
2. Om prosjektet
Vær tydelig på hva som blir gjort og
hvem du hjelper. Få tydelig fram navn,
steder og situasjoner.
Tenk hele tiden på at en utenforstående
som ikke kjenner prosjektet skal sette
seg inn i det.

F.eks. dersom du gir hjelp til et krise
senter, asylmottak, skole etc., så må du
ikke bare angi at hjelp har blitt gitt til et
krisesenter etc., men spesifiser dette med
navn, hva som gjøres på krisesenteret,
hvor bor de og hvorfor har de det
vanskelig?
3. Rapporter aktiviteter: lag en liste
over alle aktiviteter som hører inn under
samme prosjekt.
Husk at aktivitetene er et middel for å
oppnå et mål i et prosjekt. Aktivitetene
er ikke et prosjekt i seg selv.
Dersom dere for eksempel organiserer
en aktivitet blant soroptimister for å
skaffe penger bør dere først beskrive
prosjektet, deretter liste opp ulike
aktiviteter som gjorde det mulig å støtte
prosjektet.
4. Etablering av vennskapsklubber skal
ikke registreres med PFR, bare dersom
vennskapsklubbene fullfører et prosjekt
sammen.
5. Språk: Det er en fordel å skrive
rapporten på engelsk eller fransk, da SI
administrasjon rådfører seg når det
gjelder prosjektet. Desto mer detaljert og
velskrevet rapporten er, desto lettere er
det å dele prosjektet med andre og som
NGO, dvs i FN.
6. Bilder er alltid nyttig. Disse kan
legges ved som et vedlegg. Video kan
legges ved eller som link til en You tube
fil, avisutklipp eller annet supplerende
materiale. Dette stoffet bør være av god
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kvalitet og illustrere hva prosjektet går
ut på eller beskriver aktiviteter som
bygger opp under prosjektet.
7. Detaljer
Vær så tydelig og detaljert som mulig.
Som mottaker er dette av stor verdi og
ikke minst når bilder er lagt ved.
8. Dato: Det er en frist pr soroptimistår
for innsending av rapporter,
30. september. Prøv og send rapportene
inn i god tid før dette, da administra
sjonen i Genève skal godkjenne
rapportene før 1. oktober.
9. Husk at kun prosjekter som har sendt
inn sin PFR deltar i Norgesunionens
prosjektpris.
Har dere spørsmål om registrering
av PFR?
Ta kontakt med programansvarlig på
programdirector@
soroptimistnorway.no
HVORDAN registrere:
For å registrere klubbens/unionens
PFR går dere inn på Norgesunionens
hjemmeside under Prosjekter,
deretter følg linken PFR –
ProgramFokusRapport/
Skjema/PFR – ProgramFokusRapport
Her ligger fremgangsmåten
1. F
 ølg linken til
registreringsskjemaet:
http://www.soroptimisteurope.org
2. D
 u logger deg inn via knappen
«MEMBER LOGIN»
3. H
 ar du ikke brukernavn og
passord, så oppretter du det ved å
trykke på «Subscribe» og
registrerer deg som bruker.
4. N
 år du så er logget inn – på https://
extranet.soroptimisteurope.org/
– kan du klikke på fanen PFR og
både søke etter PFR og registrere
nye.
Når dere er inne på SIE hjemmesider
kan dere også klikke dere inn på
fanen Downloads, her ligger et fakta
ark: News guidelines for the PFR til
hjelp under registreringen samt finne
igjen rapporter.

Mentorprosjektet. Vi har samar
beidet med flere trøndelagsklubber
om mentorarbeid, og har gjennom
ført en runde med et vellykket
prosjekt med en gruppe ressurssterke
innvandrerkvinner på vei inn mot
norsk arbeidsliv. Kvinner fra Iran,
Kina, Marokko og Ukraina har
deltatt. Klubben vår har nedsatt en
ny gruppe interesserte medlemmer
og håper å komme i gang med en ny
runde. Arbeidet krever en del
administrasjon og styret i klubben
har tatt del i dette.
Mødregruppa. Mødre til barn på en
barneskole trengte et samlingspunkt.
Trondheim Syd soroptimistklubbs
bidrag er en gruppe der norsk
opplæring og samtale står i fokus.
Det norske skolesystemet, strikking,
arabisk mat og oppskrift på scones
har vært noen av temaene for
samlingene så langt. Mødrene
snakker arabisk og det er nødvendig
å samarbeide med tolk i oppstarts
fasen. Både mødre og mindre
småsøsken har deltatt på møtene i
tillegg til gruppen fra klubben vår.
Prosjektet kom i gang vinteren 2018
og har allerede god oppslutning.
Tilslutt vil vi nevne et prosjekt
klubben vår har fulgt lenge: Mia
Kasa. Over flere år har klubben
arbeidet for et tilbud for barn og

Nyttig norskopplæring:
Ingrediensene og framgangsmåten for
å bake scones blir gjennomgått.
familier i en landsby i Romania.
Dette er ikke lenger et aktivt
prosjektet i vår klubb, men vi har
enkeltmedlemmer som sammen med
flere involverte parter fortsatt deltar i
videre oppfølging og samarbeid. Vi
har fortsatt stor glede av å kunne
følge med på arbeidet som gjøres i
Mia Kasa.
Vi har de siste årene prøvd oss litt
fram for å finne egnede lokale
arrangement å være involverte i. Det
er nyttig om en kontaktperson fra
klubben er involvert i tiltaket som
settes i gang. Da er det lettere å finne
en god form og gjøre praktiske
avtaler. Vi i klubben vår har stor
glede av både de internasjonale og
lokale prosjektene som vi tar del i.
Med vennlig hilsen styret i Trondheim
Syd Soroptimistklubb

Fra klubbmøte 8. mai 2018.
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Årets SIE-prosjekt 2018

«Valgt det…»

Hvert år deler SIE ut
Best practice awards.
Dette er anerkjennelser
som henger høyt.
For 2018 gikk prisen til
Norgesunionen for
prosjektet «Valgt det…»
Helt til venstre fra presentasjonen av
prosjektet under tildelingen av prisen.
Til venstre Bente Lene Christensen og
Kirsti Guttormsen etter overrekkelsen.

Europaføderasjonens prosjektpris for
2018 er tildelt Norgesunionen for
prosjektet fortellerteaterforestillingen
«Valgt det...» og vårt arbeid mot
menneskehandel. Tildelingen er en stor
honnør til alle norske soroptimister.
Dette har virkelig vært et kollektivt
prosjekt mellom Norgesunionen og
klubbene der unionen har forsøkt å
tilrettelegge så godt som mulig for å få
klubbene til å påta seg å arrangere
forestillingen lokalt.
Da unionen i 2015 sendte søknad om
økonomiske midler til produksjon av
forestillingen, var vi glade for å ha fått
svært dyktige fortellerskuespillere med
på laget. Likevel var vi veldig spente på
om vi fikk midler, hvordan forestillingen
ville bli og om vi ville få til den
distribusjonen utover landet som vi
ønsket. Det slo til! Siden urpremieren
27. september 2016 har et stort antall
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klubber fra alle kanter av landet tatt
ansvar for visning av forestillingen
lokalt.
Nå satser vi på enda flere bestillinger i
tiden fremover, særlig rettet mot
ungdom. I 2016 skrev jeg at «Valgt det...»
burde vises for ungdom i alle landets
kommuner. Forestillingen er så god og
så viktig at dette mener jeg fortsatt.
Andrea Regine Eikeland ved
Drottningborg vg. skole sier: «Det er
veldig viktig at folk får vite om dette nå.
Kanskje særlig på videregående, slik at
vi kan forebygge at dette skal spre seg i
framtida». La Andreas uttalelse være en
inspirasjon for klubben! Tenk på ditt
nærmiljø: hvor mange ungdommer og
yngre voksne, både i videregående
skoler, folkehøyskoler, høyskoler,
Forsvaret osv. som burde få muligheten
til å få kunnskap, reflektere og snakke

om menneskehandel som dagsaktuelt
problem globalt, nasjonalt og lokalt.
Norgesunionen får prosjektprisen fordi
dette teaterprosjektet utgjør en forskjell.
Det er ikke minst viktig. Kriterier for
tildeling av prisen er hvilken relevans,
virkning, gjennomføring og langsiktig
levedyktighet prosjektet har. Det
overordnede formålet er konkret og
varig bedring av livssituasjonen til
kvinner og jenter i tråd med
soroptimistenes visjon «A global voice
for women».
Jeg er stolt over hva vi har fått til i lag, og
jeg vil få takke alle for innsatsen og godt
samarbeid så langt.
Beste soroptimisthilsen
Kirsti Guttormsen
Unionspresident 2015-2017
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Vi i Soroptima har sett litt på hvilke prosjekt som har utmerket seg og fått tittelen «Best practice
awards» i årene 2012 til 2017. Det er spennende å lese om disse, og se hva det er som gjør et prosjekt
vellykket. Hvorfor ender noen opp som vinnere?
2017 – Unionen i Frankrike
sitt prosjekt: «Åpning av
et krisesenter i Cognac»
I 2013 ble soroptimistene i Cognacregionen (Frankrike) oppmerksomme
på mangelen av et tilfluktssted for
kvinner som opplever vold i hjemmet.
Det var hele 45 km til nærmeste
krisesenter.
De bestemte seg for å gjøre noe med
dette. De overtalte ASERC (en utdan
ningsorganisasjon) i Cognac-regionen til
å inngå et partnerskap med klubben,

2016 – Unionen på
Madagaskar og Unionen
i Italia for «Oppbygging
av en skole og barnehjem
for gatebarn i Antanana
rivo på Madagaskar»
Prosjektet er et samarbeid mellom
soroptimistklubben i Malagasy,
Antananarivo på Madagaskar og tre
klubber i Sveits (Luzern, Bad Ragaz og
Vevey).
Senteret ble åpnet i 2004 av et av
hovedstadens tidligere gatebarn. Det var
i drift til juni 2015. I den tiden har 400
barn fått utdannelse (barne- og
ungdomsskole). I tillegg har senteret
bidratt med daglige måltider, noe som
forsikrer at elevene møter opp. Frem
møteprosenten har vært høy.

2015 – Unionen
på Madagaskar for
«Byggingen av en
gjenvinningsstasjon
på en skole»
Å takle de store miljømessige
utfordringer i landet har lenge vært en
høyt prioritert oppgave for soropti
mistene på Madagaskar. Byggingen av

som igjen påtok seg ansvaret for å skaffe
en del av senterets langsiktige behov. Et
år senere, i juni 2014, så Suzanne Noël
Reception Centre dagens lys.
Senteret er en leilighet med ukjent
adresse i bykjernen. Der tilbys
øyeblikkelig innlosjering for ofre som
er utsatt for vold i hjemmet.
Godt samarbeid med de lokale media
(radio og aviser), har bidratt til at både
senteret og engasjementet som
soroptimistene viser, er blitt godt kjent i
regionen.

Soroptimister fra Club Cognac viser
stolt fram beviset på at de er tildelt
«Best practice award 2017».
Senterets finansielle behov på lang sikt
er sikret gjennom sponsorer.

Av flere grunner ble senteret flyttet
lenger sør i hovedstaden på et tidligere
jordbruksområde. Her ble det bygd et
lite hus til de mest sårbare barna som en
kortvarig nødløsning.
Det er nå soroptimistene entrer banen.
Med sin ekspertise og kunnskap på
området, hadde medlemmene i
Malagasy club of Antananarivo
Mandrosoa en god mulighet til å hjelpe.
De stod fram og forsvarte prosjektet.
Samtidig meldte to klubber i Sveits seg
villige til å finansiere det nye senteret
(Bad Ragaz og Luzern), vel og merke ved
hjelp av klubben på Madagaskar sin
lokalkunnskap og gode råd.
Senteret er ment å være et barnehjem.
Det skal utdanne og trene barna
gjennom skoleløpet. Fag det undervises i
er baking, fotografering, IT, multimedia,

Elever og ansatte ved senteret.
kunst- og håndverk og teater. Den
sveitsiske klubben i Schwyz skaffet
penger til møbler og utstyr i barne
hjemmet, og den sveitsiske klubben i
Vevey stod for ytterligere finansiering.
Med en total finansiering på 21.000
Euro, er det nye Ankanifitahiana senter
og barnehjem for 75 barn nå i full drift.
Det ble offisielt innviet av den sveitsiske
soroptimist – delegasjonen 17. oktober
2015.

en gjenvinningsstasjon er derfor et
viktig bidrag for å møte disse
utfordringene. Denne gjenvinnings
stasjonen omdanner organiske stoffer
til biogass, som igjen blir brukt
som brensel i komfyren på skole
kjøkkenet.
Slik reduseres forbruket av både kull og
tømmer, reduserer karbonutslipp og kan
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forhindre nedskoging, noe som er et
stort miljøproblem på Madagaskar.
Dette prosjektet er satt i gang og
gjennomført av soroptimister fra
Unionen på Madagaskar. I tillegg til de

2014 – Unionen i Italia sitt
prosjekt «Etablering av
beskyttede avhørsrom
for barn»
Et beskyttet avhørsrom er et spesialrom
i rettsbygninger, utstyrt med system for
videoopptak, der barna (82% jenter) kan
bli avhørt privat uten å bli konfrontert
med overgriperen.
Da prosjektet så dagens lys, fantes bare
seks slike beskyttede rom i hele Italia.
Soroptimistene så behovet og startet
arbeidet med å skaffe flere. For å få
fortgang i arbeidet, ble det etablert et
fruktbart samarbeid med blant annet
kommunale institusjoner, advokater,
politiet og psykologer.

2013 – Tildelt Unionen
i Italia sitt «Mentor
program for kvinner»
I over 30 år har Unionen i Italia arbeidet
innen området utdannelse og lederskap.
For å hedre denne langvarige
dedikasjonen, og som en anerkjennelse
av prosjektet «Leadership for women
– Build your career with mentoring»,
ble prosjektet valgt ut som vinner.
Soroptimistene styrker unge kvinnelige
akademikere under 28 år ved å tilby et
tredagers kurs innen høyere ledelses
trening.

2012 – Tildelt Norges
unionens «Utdannings
fond»
Utdanningsfondet trenger ingen
inngående presentasjon, for dette er vårt
hjertebarn og er blitt presentert flere
ganger i Soroptima. Det ble opprettet i
1985 og hadde første tildeling i 1990.
Det var fantastisk å bli tildelt prisen
«Best practice award» i 2012. Dette sier
juryen om begrunnelsen:
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miljømessige forbedringer nevnt
ovenfor, må vi også bemerke en stor
økonomisk gevinst. Det spares penger,
som nå blir brukt til utstyr på skolen,
pluss mat til elevene, og konsekvensen
blir at barnas helse blir bedre.

Målet er å skape et håndgripelig og varig
bidrag for å redusere avskoging og
forurensing, og den virkning det har på
klimaet og menneskers helse.

Soroptimistene inntok rollen som
brobygger mellom de ulike instanser.
De kontaktet rettsadministrasjoner for å
tilby finansiell støtte med forslag til
sponsorer. Siden flere av soroptimistene
er advokater, arkitekter og ingeniører,
ble denne ekspertisen også tilbudt som
hjelp, angående design og bygging av
beskyttede avhørsrom.
Totalt er 56 rom etablert i den siste
toårsperioden. Og som om ikke det var
nok, er det utgitt en bok om temaet.
«When justice meets the child.» Boken
ble til gjennom en konferanse om det
samme tema, arrangert av italienske
soroptimister i mai 2013.

Slik ser et avhørsrom ut.
Konferansen samlet høyt kvalifiserte
eksperter. De drøftet de juridiske og
psykologiske aspekter ved forhør av
barn. Alle foredragene deres ble samlet i
boken. Den italienske justisministeren
skrev forordet, noe som igjen viser
hvilken betydning prosjektet har fått.
Totalt 64 klubber har deltatt i prosjektet.

Programmet gir deltakerne verktøy
til å forbedre sine personlige talenter,
til å kommunisere effektivt både
innenfor og utenfor organisasjonen de
jobber i, og å stake ut en mer konstruk
tiv karrierevei.
Mentoren og den unge kandidaten
undertegner en formell avtale, der de
begge forplikter seg til en prosess som
fører til personlig og profesjonell vekst,
ved hjelp av en håndbok som beskriver
de ulike stadier. Hver eneste italienske
klubb velger en ung kvinne til å delta på
kurset, som blir holdt i Milano.

Det viktigste målet for dette fondet
er å fremme, gjennom bevilgninger,
utdannelse og opplæring av kvinner
som ellers ikke ville hatt økonomisk
mulighet til å fortsette utdannelsen.
Å gi økonomisk hjelp til kvinners
utdannelse i utviklingsland er selve
grunntanken i dette fondet. De søkere
som blir foretrukket befinner seg
på ungdomsskole/videregående skole
nivå i hjemlandet sitt. I 2010 mottok
48 søkere økonomisk hjelp fra
Utdanningsfondet.

– Interesserte deltakere ved et tredagers
kurs innen høyere ledelsestrening.
Kursene er fullfinansiert av den
italienske union, og er virkelig med på å
gjøre en forskjell i disse unge
kandidaters liv.

Ved SIE Guvernørmøtet i Budapest i 2012 fikk
det norske Utdanningsfondet prisen «Best
practice award 2012 – overall winner». Stolte
mottakere fra venstre: Kristin Ruder, Sigrid
Ag, Margaret Støle Karlsen og Gerd Halmø
sammen med Christine Peer (fra Wien,
daværende 1st Vice-President i SIE).
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Utdanningsfondet
Unik, målrettet støtte

Utgjør en forskjell for
unge kvinner i fattige land
Norske soroptimisters utdanningsfond betyr mye for unge jenter i fattige land.
Fredag 17. november 2017 mottok en
lykkelig student beviset for bestått
«Bachelor of Science in soil, water and
environmental engineering». Caroline
Kiai fra Eldoret i Kenya har fått en
utdannelse som både gir henne en
spennende fremtid og landet en verdifull
ressurs.
Caroline har mottatt støtte til
utdannelsen fra Norske soroptimisters
utdanningsfond, og i brevet
(se faksimile) uttrykker hun stor
takknemlighet for støtten. Hun sier
også: «Jeg har alltid ønsket å være en
rollemodell for jenter som tror at yrker
som ingeniørfag kun er for menn. De
gode karakterene mine og det jeg har
oppnådd som student er et bevis på at
jenter kan utmerke seg i alle områder.»
Caroline skal nå i gang med master
studium ved samme universitet, og
forteller i brevet at det bare er to
kvinnelige studenter blant de 17
studentene i klassen. At hun fortsetter til
master vil bli lagt merke til og inspirere
andre jenter til å ta utdannelse, mener
hun.
Caroline er et av mange gode eksempler
på unge kvinner som har fått hjelp til
utdannelse fra utdanningsfondet. Det er
en godt innarbeidet, vel fungerende
ordning som alle klubbene i landet bør
være med og støtte!

Caroline Kiai fra Eldoret i Kenya.
Øverst til høyre vitnemålet som viser at
Caroline er «Bachelor of science in soil,
water and environmental engineering»
Under takkebrev fra Caroline.
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I mer enn 30 år
Det at vi i det hele tatt har dette fondet
vårt skyldes en tilfeldighet, som så mye
annet som skjer her i verden. I 1983 satt
to norske soroptimister, Wencke
Klunderud, Larvik, og Bergljot
Knudsen, Voss ved siden av hverandre i
et fly på vei til Tyrkia for å delta på
føderasjonskongressen i Izmir. På
kongressen møtte de en rekke kvinner
fra flere fattige afrikanske land. Dette
gjorde et stort inntrykk på dem. De
mente at det kunne være behov for et
prosjekt for soroptimistene i Norge å gi
støtte til utdanning av kvinner i de
fattigste land som SIE hadde chartret.
En tyrkisk lege og
en ghanesisk frisør
På Representantskapsmøtet i 1985 og i
1986 ble det besluttet at alle
soroptimister i Norge skulle innbetale
200kr. hver til fondet i 2 år. I 1990 hadde
fondet passert 200 000 kroner, og den
første utdelingen kunne finne sted av de
rentene man fikk den gangen. De to
første stipendiatene var en tyrkisk lege
og en ghanesisk frisør.
Siden har fondet steget jevnt og trutt, og
i 2015 fikk fondet en arv på 1 673 000
kroner fra Åse Tønnesen. Ved dette fikk
fondet flere midler å dele ut som stipend.
I følge Fondets vedtekter kan
grunnkapitalen på 200 000 kroner ikke
røres, mens andre innkomne midler,
inklusive renter, kan benyttes slik styret
for Utdanningsfondet finner det riktig i
henhold til vedtektene.
Vedtektene begrenser også hvem som
kan søke fondet om midler. Det kan via
Soroptimistklubber søkes på vegne av
utdanningstrengende jenter til
utdannelse i sine respektive land. Dette
omfatter klubber i land som tilhører
Europaføderasjonen, og som tilhører de
utviklingsland som er på den listen som
er utarbeidet av UD. Ifølge vedtektene
skal utdanningen fortrinnsvis tas i
kvinnens hjemland, og så vidt det
nåværende styret kjenner til, har dette
vært fulgt i alle tildelinger.
I de siste fem årene har det vært gitt
støtte til mellom 75 og 104 jenter.
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Oslo-klubben har nå ansvaret for utdanningsfondet. Fra venstre er Monica Faye
(sekretær), Anna Maria Moesmand (styremedlem), Kari Fredriksen Sarnes (kasserer)
og Berit Smestad Paulsen (leder).
Størrelsen på søknadene i 2018 varierte
fra 1600 til 140000 NOK, de høyeste var
til universitetsstudier i Canada, som
ikke kommer i betraktning. Totalt ble
det søkt om 1,7 mill. NOK. Herav er det
innvilget ca. 450 000 NOK. Søknadene
kommer primært fra afrikanske land,
men Moldova er også blant søkerlandene
som innvilges stipend.
I år fordelte
søknadene seg
på følgende land:
Land	Antall klubber
Benin
2
Burkina Faso
2
Ghana
1
Kenya
10
Kosovo
1
Madagaskar
6
Mali
3
Moldova
2
Rwanda
6
I tillegg fikk vi søknader fra enkelt
personer i Tanzania, samt en rekke fra
Kenya der en institusjon ledet av menn
sto bak søknadene. Disse var det jo en
smule trist å motta, da jentene kan ikke

motta støtte siden det ikke står en
soroptimistk lubb bak som kan føre
kontroll med pengene.
Kontroll med stipendiene
Alle søknadene som vurderes kommer
via en lokal soroptimistklubb. Disse får
beskjed om hvilke søknader som er
innvilget og med hvilket beløp.
Soroptimistk lubben får overført
midlene til sin konto. De er ansvarlige
for å fordele stipend til de som er så
heldige å få innvilget sin søknad. De
lokale soroptimistklubbene er ansvarlige
for at mottakerne skriver en rapport
over bruk av de tildelte midler. På dette
grunnlaget kan styret kontrollere at
midlene kommer frem og blir brukt slik
de skal.
Hva slags utdanning
støtter vi?
Ut fra den oversikten det sittende styret
har laget over tildelinger i 2018, har de
fleste fått støtte til det som kan kalles
videregående utdanning, enten
yrkesforberedende eller mer teoretisk
som bakgrunn for høyere utdanning.
Innen denne gruppen er det støtte til
bl.a. utdanning innen søm, hotellfag,
konditor, kokk. Av høyere utdanning er
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SI Arendal-Grimstads prosjekter i Romania
En ren tilfeldighet førte til at en
soroptimist fra vår klubb ble kjent
med en soroptimist i Slatina,
Romania.
Over flere år via mail ble vennskapet
styrket, både personlig og
klubbmessig. Etterhvert ble det klart
for vår klubb at søstrene i Romania
trengte hjelp for å gjennomføre sine
prosjekter i nærområdet.

Over: takkebrev fra Lydia Aching fra
Nairobi. Hun får støtte videre.
det gitt støtte til lærerutdanning,
medisin, veterinær, psykolog, jus og
helsefag, herunder sykepleie og jordmor.
Vi valgte denne gangen å fokusere på
støtte til jenter som kan bli ferdig med
sin utdanning enten i løpet av dette året
eller neste. Vi føler det er viktig at så
mange som mulig får en fullstendig
utdanning, og ikke må slutte midt i på
grunn av manglende skolepenger.

Starten på et konkret samarbeid
startet slik: SI Slatina forklarte at
fattigdommen er stor blant bønder. I
tillegg var drikkevannet deres
forurenset. Husdyrene oppholder seg
i nærheten av vannkilden. Utedoen
er heller ikke langt unna. Videre
fortalte de at forurensingen førte til
sykdommer, spesielt blant barn.
Dette var dokumentert. Først
finansierte SI Arendal-Grimstad,
etter klubbsøstrenes ønske,
vannprøvetaking for å få kartlagt
problemet. Samtidig finansierte vi
vann på flasker som SI Slatina delte
ut til familier med små barn. Nå var
samarbeidet mellom våre klubber
etablert! Neste skritt: Oppfylle deres
ønske om en mer permanent
ordning, fire nye brønner som kunne

forsyne innbyggerne i fire landsbyer
med rent vann.
SI Arendal-Grimstad så at her kunne
vi være med å hjelpe. Vi satte i gang
med diverse innsamlingstiltak.
Slatina greidde det praktiske, vi
greidde det økonomiske.
Ferdigstillelse av de fire ønskede
brønner fant sted i 2015, og i
september det året dro tre
representanter fra vår klubb på besøk
til Slatina for å treffe våre
klubbsøstre der. Besøket inkluderte
befaring av brønnene. Både
brønnene og ordningen for fremtidig
vedlikehold var tilfredsstillende.
Etter suksessen med brønnene,
spurte vi den arbeidsomme klubben
om de hadde et nytt prosjekt som
trengte støtte. Dette ble opptakten til
prosjektet «Civic Education for
giving first aid» Det ble påbegynt
01.07.16 som et to-årig prosjekt.
I tillegg til førstehjelp står oppmunt
ring til å gi blod sentralt. Ifølge
Slatinaklubben opplever landet stor
mangel av blod ved alvorlig sykdom
og ulykker. De mener at folk ikke har
fått informasjon om betydningen av
å gi blod.

Det er fantastisk å se de takkebrev
fondet får, og det sendes også bilder av
forskjellige seremonier som mottagerne
av stipendene deltar i ved avsluttet
utdanning.
Men, vi trenger en større
kapital i årene fremover!
Utdanningsfondet er en stiftelse, og
styret må følge stiftelses- og lotteri
tilsynets regler. Det betyr at vi ikke kan
bruke pengene som vi vil. De midler vi
kan bruke er renteavkastningene.
I tillegg kan styret bruke det det finner
forsvarlig å bruke av innkomne midler,
som gaver fra soroptimistk lubbene,
lotteriet, overskudd fra R&L møtene,
lokale lotterier og spesielle aktiviteter i
de forskjellige klubbene.

Flotte representanter fra SI Arendal-Grimstad.
Les mer SIDE 15

13

TEMA // Norske og internasjonale prosjekt

Styret er veldig takknemlig for alt som
kommer inn, men fondet burde kunne
bli støttet mer av en del av våre klubber.
Vi har gjennomgått inntektene, utenom
arven, for de senere år, og kort
oppsummert viser det at:
• I 2017 var det 19 klubber som ga gaver
til fondet, inklusive overskudd fra R&L
og en andel av salget der
• I 2018 var det 29 klubber i
Norgesunionen som ikke bidro
i lotteriet
• De 4 siste årene er det 18 klubber som
ikke har gitt gaver i det hele tatt.

Tabellen under viser innkomne midler
til fondet i perioden 2014 – 2017, utenom
arven fra Åse Tønnesen:
Årstall	Innkomne midler,
	NOK
2014
227 011
2015
244 006
2016
304 870
2017
241 911
De senere årene har styret valgt til å ta
av kapitalen for å kunne hjelpe og støtte .
Inntektene fra lotteriet har dessverre
også gått ned i denne periode, fra
112 000 kr i 2014 til 73 500 kr. i 2018.
Det forrige styret gjorde en liten
beregning, og fant at dersom alle

klubbene kjøpte 100 lodder hver, ville
det gitt støtte til omtrent 50 jenter flere
enn de vi klarer å støtte i dag.
Det er viktig at de midler fondet har
forvaltes slik at de gir størst mulig
avkastning. Dette er noe av det vi vil
jobbe videre med når arbeidet med dette
årets tildeling er avsluttet.
Dersom noen klubber ønsker konkret å
støtte søkere og derved også få egne
tilbakemeldinger fra de(n) som får
stipend, kan styret være behjelpelig med
å få dette til. Da kan klubben sende en
beløpsgrense pr år de ønsker å gi.
Styret arbeider med å utarbeide gavekort
til inntekt for Utdanningsfondet. Mer
om dette vil bli kunngjort senere.

Uwitonze Aliane fra Rwanda har fått støtte til
kokkeutdannelse. Hun blir fulgt opp av den lokale
Soroptimistklubben i Astrida Butare, og forteller
via dem at hun er glad og veldig takknemlig for
den hjelpen hun har mottatt fra Utdanningsfondet
siden 2016. Hun har studert IPRC (integrert
Polytechnic Regional Center). Takket være
utdannelsen har hun håp om å leve og finne jobb i
fremtiden som vil gjøre henne i stand til å ta vare
på sin familie.
I 2017 praktiserte Uwitonze Aliane på anerkjente
hoteller i byen Butare. Hun forventer å avslutte
utdanningen i 2018.
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Salg av brukte klær ga en god slump penger.
Slatinaklubben startet opplæring- og
opplysningsarbeid om disse forholdene,
og oppmuntret til å gi blod. De
samarbeidet med lokale sykehus,
høyskoler og skoler i Olt fylke hvor
Slatina er hovedstad. Studenter, foreldre,
lærere og helsepersonell deltok.
Studenter ved den nasjonale landbruks
skolen var også involvert. Dette var
spesielt fint fordi studentene kom fra
hele landet og hovedsakelig fra landlige
og romområder, og kunne formidle det
de hadde lært videre. I mellomtiden
fortsatte vi vårt arbeid med å skaffe
midler til formålet.
Ved et sommerlig vintagesalg i 2016
innkasserte vi en gledelig sum! Med den
kunne vi fullfinansiere «Civic
Education»-prosjektet.
Vi gir oss ikke med dette! I 2017 la SI
Slatina frem et forslag om nytt
satsningsområde. Ifølge våre klubbsøstre
er det årlig 85.000 mindreårige mødre
og over 40.000 forlatte barn i Romania.
Av denne grunn ville de starte seksual
undervisning blant unge jenter – og
senere også gutter. De ønsker å beholde
kontaktene blant helsepersonell som
deltar i «Civic Education»-prosjektet
som de har et godt samarbeid med.
I tillegg ville de knytte til seg gyneko
loger, psykologer, barneleger og lærere.
De ville drive dette opplysningsarbeidet
i skoler og institusjoner i sitt hjemfylke.
Deres ultimate mål, hvis dette arbeidet
går bra, er å legge frem programmet for
det rumenske utdanningsdepartementet.
Håpet er at det kan brukes nasjonalt. Vi
syntes SI Slatinas søknad om støtte til

Her kan man se på klær i trivelige og kanskje uvanlige omgivelser.
dette prosjektet var god. Det var en del
penger igjen etter Vintagesalget 2016.
Disse ble bevilget, slik at våre klubb
søstre kunne komme i gang og benytte
seg av sine gode kontakter. Prosjektet ble
lansert 22. februar i år på Sports High
School i Slatina, med både lokal tv og
presse til stede. Det fikk derved bred
dekning, og henvendelser fra andre
skoler om besøk fra teamet har allerede
blitt mottatt.
Men de trenger fortsatt penger! Flere
midler må skaffes dersom prosjektet skal
fortsette utover første året. Derfor skal
vi også i år ha salg i juni av fine brukte
klær for å hjelpe til med finansieringen.
Lekre kreasjoner ramler inn og vi håper

salget vil bli like populært som forrige
gang!
SI Slatina gir uttrykk for at det å bli sett
av oss, har ført til at de har blitt synlige i
sine nærområder. De høster respekt hos
helsemyndigheter og politikere. Vi på vår
side har sett behovene under våre besøk i
Slatina. Personlige møter med våre
klubbsøstre og fyldige rapporter gir oss et
godt inntrykk av gjennomføringen av
prosjektet og bruken av pengene.
Kontakten mellom klubbmedlemmene
fra to forskjellige land er inspirerende og
lærerik. Vi samarbeider mot et felles mål!
Dette må være soroptimisme i praksis.

Fra salget av brukte klær.
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SI-prosjekter verden rundt:

Spennende og allsidig
Kilde: klippet fra SI, SIE, SIGBI og SISWP sine nettsider

Over hele verden jobber soroptimist-klubbene mot samme mål,
men det er forskjellige utfordringer i forskjellige deler av verden.
Derfor kan det være interessant å lese hva soroptimister i andre
deler av verden er opptatt av, og her er noen eksempler:

SIA (SI America)
Prosjekt: «Live Your Dream Education and Training Awards
for Women»
Visjonen er en verden der jenter og kvinner har ressurser og
muligheter til å nå sitt fulle potensiale. Hovedprogrammet
«Live Your Dream Education and Training Awards for
Women» har utbetalt circa tretti millioner dollar til nesten
20.000 kvinner siden 1972.
Prosjektet hjelper kvinner med økonomisk støtte til å forbedre
sin utdanning og få mulighet til å kunne forsørge seg og
familien. Mange har overvunnet store hindringer som
fattigdom, vold og/eller rus-problemer. Støtten de får, kan de
bruke til det som er nødvendig for å kunne ta mer utdannelse,
for eksempel bøker, barnepass, transport.
Terriea fikk hjelp av SIA
På hjemmesidene til SIA kan vi for eksempel lese om Terriea
Wadud fra Canada. Hun ble fysisk og emosjonelt misbrukt av
sin adoptivmor, og ble plassert i barnevernet da hun var 12 år.
Da hun var 16 år og gravid i åttende måned, vitnet hun i retten
mot sin hallik, som da fikk fengselsstraff (6,5 år). Med sin
bakgrunn, hadde hun problemer med å være en god mor. Hun
begynte å ruse seg, og jobbet i sex-industrien som eksotisk
danser. Da hun var 24 år, fikk hun mulighet til å gå på et
introduksjonskurs på universitetet i Toronto. Hun fortsatte
med et frivillig livsforandringsprogram ved Batteres
Womens Support Services. Dessverre ble programmet hun var
med i lagt ned, og hun ble etter hvert hjemløs.
Men takket være SIA fantes det en løsning. Terriea bor nå hos
venner, har en deltidsjobb, og får hjelp av «Live your dream»,
mens hun fortsetter utdannelsen. Hennes drøm er å starte sin
egen rådgivningsvirksomhet:
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«Mine bønner ser helt annerledes ut i dag enn da jeg var liten
jente. Mange ganger da jeg ble utnyttet på gata, trodde jeg at
jeg skulle dø, og jeg brydde meg ikke. Nå har jeg en mening med
livet. Jeg vil fortsette å skape trygghet for andre. Jeg vil bruke
min stemme til å dele min historie for å inspirere andre til å
gjøre det samme. Hjelpen fra «Live your dream» vil hjelpe meg
til å videreutvikle meg og mitt engasjement, og avslutte denne
syklusen for familien min.»

SIGBI (SI Great Britain & IrEland)
Prosjekt: Bærekraftige hager i Kenya
I tre år har SIGBI jobbet med prosjektet «Meru Women’s
Garden Project» sammen med Child.org. Meru i Kenya har
136.000 innbyggere, og en stor del av befolkningen bor i
landlige områder.
Målet for prosjektet er utdanning av kvinner og økt
kompetanse om effektive, økologiske metoder for
matproduksjon. Ved å heve levestandarden over fattigdoms
grensen og redusere ekstrem sult, vil kvinner bli gitt verktøy
for å bli selvforsynt gjennom bærekraftige hager hjemme.
Ved å opprette frokostklubber og bærekraftige mat-hager,
vil jentene ikke gå sultne, og vil derfor være bedre i stand til
å lære på skolen. Gjennom utdanning vil man engasjere jenter
til å ta på seg mer fremtredende roller i samfunnet.
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SOROPTIMIST INTERNATIONAL består av fire forbund:
•S
 oroptimist International of the Americas (SIA):
Består av 1275 klubber i 21 land og territorier. SIA har hovedkontor i Philadelphia,
Pennsylvania.
•S
 oroptimist International of Europe (SIE):
Har klubber i 62 land i Europa, Afrika, Midtøsten og Karibia.
•S
 oroptimist International of Great Britain & Ireland (SIGBI):
Består av 352 klubber i 29 land: Storbritannia, Irland, Malta, og land i Afrika, Asia,
Karibia.
•S
 oroptimist International of South West Pacific (SISWP):
13 land i Asia Pacific-regionen: Australia, Kambodsja, Fiji, Hong Kong, Indonesia,
Malaysia, Mongolia, New Zealand, Papas New Guinea, Samoa, Singapore,
Salomonøyene og Thailand.

SISWP (SI South West Pacific)

SIE (SI Europe, vår region)

Prosjektet «Friske kvinner – sunne familier» ble i 2017
finansiert av Soroptimist International of Singapore.

Prosjekt: Club of Etiler, Tyrkia – senter for yrkesopplæring
og arbeid for kvinner

Et team på 12 medisin-studenter og 12 praktiserende leger
dro til Battambang, den nest fattigste provinsen i Kambodsja.
De hadde som oppgave å undersøke helsen til befolkningen
i to landsbyer. 348 voksne og 452 barn ble undersøkt, og de
hadde samtaler om ernæring, hygiene og livsstil. Noen fikk
også medisiner for sine plager. De installerte også en avdeling
som fokuserte på familieplanlegging og spebarn-omsorg.
Soroptimist International of Jaya:
DEN seeed PROGRAM er primært rettet mot ungdom
i alderen 18 – 25 år i Malaysia.
Malaysia har mer enn 200.000 arbeidsledige akademikere, og
nesten en million ungdommer som har droppet ut av skolen
og er arbeidsledige. Kriminalitet, menneskehandel,
prostitusjon og narkotikarelaterte lovbrudd har nådd
alarmerende nivåer. SI Petaling Jaya konkurrerte med 300
frivillige organisasjoner i Malaysia for å vinne dette prosjektet.
De vant, og fikk penger fra regjeringen og en bank for å
gjennomføre det.
Prosjektet som ble påbegynt i 2015, har inspirert og motivert
ungdom til å bygge selvtillit og selvfølelse, verdier,
arbeidsmoral og beredskap for sysselsetting eller for å starte
en liten bedrift.
Deltakerne oppnådde synlige forbedringer i ferdigheter og
kompetanse. Programmet matchet kandidater med potensielle
arbeidsgivere, og mange unge ble plassert i jobber som passet
deres ferdigheter og ønsker.

Distriktet Faith i Istanbul har svært lav andel yrkesaktive
kvinner. Mange kvinner mangler utdannelse, og har aldri
vært yrkesaktive. Soroptimistklubben ville gjøre noe med
dette, og opprettet et senter i samarbeid med forskjellige
partnere. Da alt var klart og rekrutteringen skulle starte,
møtte ikke kvinnene opp. De måtte bruke mye tid til
informasjon før kvinner tok imot tilbudet.
Til slutt kom det 67 søkere. 57 kvinner fullførte programmet
og av dem var det 43 kvinner som bestod. I dag har 15 av disse
fremdeles fast jobb.
Prosjekt: Club of Marmara, Tyrkia – vold mot kvinner
Overbevist om nødvendigheten av å ha det motsatte kjønn
på sin side for å oppnå likestilling, ønsket kvinnene
i soroptimistklubben å oppmuntre menn til å involvere seg
i kampen mot vold mot kvinner. De gjennomførte et prosjekt
for å støtte FN’s «HeForShe Campaign».
Mennene som frivillig snakket om kjønnsbasert vold kom fra
alle sosiale lag. Noen få av dem leste en ferdig tekst, men de
fleste brukte sine egne ord for å få fram sin motstand mot vold
mot kvinner.
Videoer av disse orange heltene ble delt på sosiale medier.
Kampanjen var en suksess, og bidro til å spre HeForShe
Campaign.

Hittil har mer enn 120 ungdommer fullført programmet.
30 % har fått sikre arbeidsplasser, 55% startet på høyere
utdannelse og 15% har startet små bedrifter.
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Utdanning
forebygger menneskehandel i Moldova!
Av Edle Utaaker, leder i Moldovakomiteen

Prosjektet «Educating youth for the future» gir ungdommer i Moldova
støtte til yrkesutdanning. Norske soroptimister oppfordres til fortsatt
å støtte prosjektet som forebygger menneskehandel.

Norske soroptimister tok i 2006 initiativ til å starte et
utdanningsprosjekt for å forebygge at barn og ungdom i
Moldova blir utsatt for menneskehandel. Prosjektet ble de
første fire årene finansiert av midler fra NRK sin TV-aksjon i
regi av FOKUS i 2005. Innsamlede midler fra SI presidentens
10. desember appell i 2009 og 2010 ble øremerket til utdanning
av sårbar ungdom i Moldova og dekket kostnader for
prosjektet ut skoleåret 2013/2014. Evaluering av prosjektet viste
at disse ungdommene klarte seg bedre både sosialt og
profesjonelt enn mange andre når de kom ut i samfunnet på
egen hånd. Med bakgrunn i de gode erfaringene inngikk SI
Norgesunionen for skoleåret 2014/2015 en avtale med CRIC
(Child Rights Information Center) om prosjektet «Educating
youth for the future». Norske soroptimister har siden da
finansiert prosjektet gjennom penger som klubbene har satt
inn på Moldovakontoen og som er samlet inn ved salg av lilla
sløyfer.
Fra høsten 2016 endret situasjonen seg positivt for
ungdommene som bor på internatskoler. De får nå under
visning på de kommunale skolene hvor de er sammen med
elever som bor hjemme, og der temaer som gir livsmestring
blir ivaretatt. Ungdommene som flytter fra internatskolene og
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Educating youth for the future. Undervisning i livsmestring.
starter videregående utdanning uten støtte fra egne foreldre, er
nå de mest sårbare og kan lett bli offer for menneskehandel.
For skoleåret 2016/2017 fortsatte derfor «Educating youth for
the future» med støtte til og oppfølging av ti ungdommer som
gjennomfører videregående yrkesutdanning, noe som også
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5 til 5 prosjekt i bergen
soroptimistklubb
I perioden 2009 - 2014 hadde Bergen
Soroptimistklubb et spennende prosjekt

Gruppesamtale.

Klubben melder om strålende resultater med
prosjektet «5 til 5». Essensen i prosjektet var
integrering, inkludering og samfunnsdeltakelse av
innvandrerkvinner, og prosjektet var et samarbeid
med Empo (flerkulturelt ressurssenter i Kirkens
Bymisjon Bergen) og Bergen Soroptimistklubb.
Langsiktig mål var å styrke samfunnsdeltakelse,
trivsel og livskvalitet for innvandrerkvinner - og
samtidig knytte vennskapsbånd og få flere med som
medlemmer i klubben.
Kunnskapsutveksling skjedde på mange forskjellige
måter. De laget mat sammen og de hadde diskusjoner
på bakgrunn av film, teater eller aktuelle samfunns
spørsmål. De var på tur i naturen og inviterte til
møter.

Gruppearbeid.
fortsetter i skoleåret 2017/2018 med 11 ungdommer på skole.
De utdanner seg for eksempel til skredder, snekker, kokk,
mekaniker og elektroingeniør og får blant annet månedlige
stipend til å dekke bo- og levekostnader, samt daglig
oppfølging av sosialarbeidere fra CRIC. Rammen for
prosjektet er dette året ca. 150 000 kroner.
Jeg har sett med egne øyne at norske soroptimisters innsats for
å gi ungdommer erfaring og kunnskap som gir dem mer
trygghet til å takle livet og mulighet for et yrke, gir resultater.
I september 2017 traff vi sist ungdommer som er med i
prosjektet. Det er helt tydelig for oss at den økonomiske støtten
og oppfølgingen fra CRIC er avgjørende for at de skal klare å
gjennomføre utdanningen. Det er derfor viktig å fortsette
prosjektet kommende og fremtidige skoleår. Da trenger vi
ca. 150 000 kroner til dette arbeidet hvert år!
Vi oppfordrer derfor alle soroptimistk lubbene i Norge til å
selge lilla sløyfer og på andre måter skaffe penger til
Moldovakontoen, slik at vi kan fortsette vårt arbeid med
«Educating youth for the future». Ta gjerne kontakt med
Moldovakomiteen på moldovakomite@soroptimistnorway.no
om dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

Møtene ble delvis holdt i Empo sine lokaler og delvis
i private hjem. Den gode kontakten som ble
oppnådd, ga vennskap og gode og verdifulle minner.
Prosjektet er nå endret til «Kvinner til kvinner»,
der man bygger på erfaring fra «5 til 5». Er det noen
klubber som ønsker å vite mer om prosjektet,
ta kontakt med klubben.

ANNONSE

Lofoten sommerhotell
Sesong 2018: 01. Juni - 12. Aug

76 06 98 80

www.lofotensommerhotell.no
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God kontakt og kjemi mellom
mentor og veisøker; Marit Bjordal
til venstre og Alla Muminova.
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Mentorprogrammet
– alle klubber kan delta!

Av Tone Lønning, Rådgivningsgruppen for mentorprogrammet

Flere klubber deler nå entusiastisk sine erfaringer fra gjennomføring
av mentorprogrammet lokalt. Viktigste ressurs er menneskene. Soroptimister
som mentorer bidrar til å styrke innvandrerkvinner som arbeidssøkere/
yrkeskvinner i Norge. Her er eksempler på hva noen klubber har gjort:
• Samarbeidsprosjekt. Arendal og
Arendal-Grimstad, Kristiansand og
Kristiansand Øst, Trondheim og
Trondheim Syd samt Bergen, Os og
Voss har samarbeidet. Stavanger har
med mentor fra Sandnes. Ålesund og
Ringerike gjennomfører som
enkeltklubber, og Drammen har gjort
det tidligere. Klubbene lærer av
hverandre.
•H
 vem kan være mentor? Kvinner med
erfaring fra norsk arbeidsliv som vil
veilede og støtte en innvandrerkvinne
(veisøker) fram mot et arbeidslivsrettet
mål i 1-2 timer lange månedlige
mentoringsamtaler gjennom ca. 1 år.

•M
 entoropplæring og -oppfølging.
Alle medlemmer kan bli invitert til å
delta på ca. 3 timers opplæring i
mentoring før de evt. bestemmer seg
for å bli mentor. Programmet kan
fungere bra med tre mentorpar og med
flere enn 10 mentorpar.
Reservementorer er gode å ha.
Mentorene samles underveis for
erfaringsutveksling og kan søke råd
hos hverandre og en mentoringveileder. Soroptimister utenfor
programmet kan også bidra.
• Rekruttering av veisøkere.
Målgruppen er kvinner av ikkenordisk bakgrunn i alderen 20-45 år,

med eller uten jobb, som har høyere
utdanning, gode norskkunnskaper og
er motivert for å komme videre i
arbeidslivet. Brosjyren med søknads
skjema kan deles på Facebook, med
lenke til nettside. Inviter til informa
sjonsmøte via Facebook-arrangement.
Involver organisasjoner som arbeider
med kvinner i målgruppen. I intervju
med søkerne vektlegges motivasjon,
forventninger og vilje til å bidra.
• Fellessamlinger. Alle mentorer og
veisøkere samles innledningsvis
(kick off), underveis og avslutningsvis.
Temaforslag: mentoring, rolle- og
forventningsavklaring, motivasjon,

positiv erfaring i stavanger
SI Stavanger har hatt sju mentorpar det siste året. Alle har positive tilbakemeldinger.
I Stavanger er sju mentorpar i ferd med å
avslutte programmet. Soroptima har
møtt et av parene, Marit Bjordal
(mentor) og Alla Muminova (veisøker).
Alla kom til Norge fra Russland i 2013.
Med en bachelor i olje og gassfaget,
ønsket hun å ta Master i den norske
oljehovedstaden. Håpet var også å få
jobb i Stavanger når utdannelsen var
fullført. Dessverre var det et dårlig
tidspunkt for å etablere seg i Norge.
Oljemarkedet var i fritt fall, og

oljebransjen måtte tilpasse seg nye tider.
Dermed var det kun kortere vikariater å
få for den unge oljeingeniøren.

streker at det er litt tilfeldig at de har
delvis samme utdannelse. Personlig
kjemi teller mer.

Alla fikk høre om mentorprogrammet
via nettverket sitt. Hun søkte, og gleden
var stor da hun fikk beskjed om at hun
var valgt ut. Mentor Marit Bjordal er
også ingeniør, og de har lagt en
spennende prosess bak seg. De har hatt
åtte møter i løpet av like mange
måneder. Det har også vært fellesmøte
med de andre parene. Marit under

– Det har vært opp- og nedturer,
men en viktig oppgave for meg som
mentor er å motivere og støtte Alla i
prosessen med å få jobb, sier Marit. Det
å lage en god CV og søknad, er viktig.
Nå er det bedring i olje- og gass
næringen: – Vi har tro på at det løsner
og at det blir positivt svar på neste
jobbsøknad, smiler de to.
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kommunikasjon, arbeidslivskulturer,
jobbsøking, innvandrerkvinne
(forbilde) som har gjort karriere i norsk
arbeidsliv, kvinneroller i ulike kulturer.
• Evaluering underveis og til slutt.
Veisøkere gir uttrykk for at de fikk mer
pågangsmot, lærte norske samfunns
koder og ble tryggere på jobbsøking.
Mange oppdaget nye muligheter
(andre jobber, videre utdanning) og
noen fikk (mer relevant) jobb, midler
tidig eller fast. Bieffekter var bedre
norsk og utvidet nettverk. Mentorer
vektlegger at å være mentor har vært
en positiv og meningsfull opplevelse;
«gleden ved å gjøre en forskjell» og
«har lyst til å gjøre det flere ganger».
Lærerikt å få innsikt i og forståelse for
innvandrerkvinners utfordringer og
ressurser i norsk hverdag og arbeidsliv.
Utfordringer var typisk knyttet til
språk, forventninger og avtaler.
•K
 lubbene og deltakerne kan bli kjent
med hverandre. Inviter veisøkere til et
klubbmøte for å fortelle om f.eks. sitt
land og sine opplevelser av «typisk
norsk».

På bildet ser vi mentor og adept,
Drammen Soroptimistklubb.

Disse to glade damene er mentor og
adept fra Os Soroptimistklubb.

•K
 an finansieres med midler fra
Norgesunionen. Kostnader er hoved
saklig knyttet til samlingene (bevert
ning, lokale, foredragsholdere), og
dette varierer fra gratis til dyrt.
Deltakere tar gjerne med mat fra sine
hjemland. Registrert som kurs i
Folkeuniversitetet mottas voksenopp
læringsmidler. IMDi (Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet) har tildelt
midler etter søknad fra klubber.
• Vil du og din klubb starte med
mentorprosjekt? Snakk med
soroptimister som har erfaring med
mentorprogrammet! Inviter et
mentorpar til medlemsmøte! Finn
informasjon og tips på nettsidene
soroptimistnorway.no! Kontakt
rådgivningsgruppen mentor@
soroptimistnorway!
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En flott samling mentorpar fra Ringerike Soroptimistklubb.

ANNONSE

Kvinnemuseet
i Kongsvinger
Historie fra kvinneperspektiv

Utstillinger:

• LEK FOR LIVET
• I ALL OFFENTLIGHET
• DIN DAGNY
• BETWEEN THE LINES
Høstmarked 27. oktober i samarbeid
med Kongsvinger Soroptimistklubb:
«De skamløse jentene»
Sjekk vårt program
og øvrige tilbud på
kvinnemuseet.no

Åpent tirs–sønd kl. 11.00–17.00
2. juni–31. august

B-blad
Norsk Soroptima
v/Ellen Wiik
Presten Soles Veg 56, 4352 KLEPPE

Tidligere prosjekter
Gjennom de siste 25 år har SI, SIE og Norgesunionen hatt mange ulike prosjekter.
Emnevalget viser et stort spekter av interesseområder innen svært ulike områder.
Her følger et lite utvalg, tilfeldig valgt, som viser eksempler på ulike prosjekt:
SI:

SIE:

Norgesunionen:

1 – Prosjekt Independence: Women
Survivors of War – Balkan,
Afghanistan, Rwanda.
2 – Soroptimists Roll back Malaria
(December 10th Appeal 2005)
3 – Kvinner, utdanning og ledelse
2011 – 2021
4 – Project Sierra 2007 – 2011
(Hope and Home for Children)
5 – Limbs for Life 1999 – 2003

1 – Soroptimists go for Water.
Lifestraw 2007 – 2013
2 – The Baptist Nursery School
(Romania) 1995
3 – Plant a Tree, plant a Hope
1991 – 92
4 – Friendship without borders
1993 – 94
5 – Into the 21rst century with youth
1999 – 2003
6 – Education – The Key to Progress
2000 – 2003

1 – Håpet er en våken drøm
– et anstendig liv for unge.
2 – Moldovaprosjektet 2008 – ?
3 – Lilla sløyfe – trafficking 2008 – ?
4 – Utdanningsfondet 1985 – ?

litt praktisk
Neste utgave av Soroptima har «Mat og
helse» som tema. Dette er et av fokusområdene til SIE, og er et spennende og
viktig tema å belyse.
Er det noen som har innspill til saker å
skrive om, tips oss på soroptima@
soroptimistnorway.no. Ta gjerne
pennen (eller PC’en ) fatt
og skriv selv, det setter vi pris på.
Har du et bilde til artikkelen?
Et godt bilde kan si mer enn mange ord,
og er med og hever leseglede og opplev
else. Derfor er det viktig at innsendte
bilder er av en viss kvalitet. Størrelse på
filene bør være fra noen MB (megabyte)
og oppover. I utgangspunktet ønsker vi
så store bilder som mulig, så kan vi
heller krympe bildene i produksjonen.

Aktuelle
NETTadresser
Stoff til Soroptima sendes til
soroptima@soroptimistnorway.no
SI Norgesunionen nettside
www.soroptimistnorway.no
Soroptimist International
www.soroptimistinternational.org
Rapportering av prosjekter
http://www.soroptimisteurope.org
Europaføderasjonen
www.soroptimisteurope.org
Soroptimist Project Matching
www.soroptimistprojects.org
Fokus:
www.fokuskvinner.no
FNs kvinneorganisasjon:
www.unwomen.org
FN-sambandet:
www.fn.no

sjekk adressen din
Etter hver utsendelse av Soroptima får vi
en del blader i retur, grunnet feil adresse
/ flytting og lignende. Det er synd at ikke
alle medlemmer får bladet sitt, og det er
helt unødvendig.
Vi oppfordrer hver enkelt medlem til å
sjekke adressen sin i medlemsregisteret,
og melde fra til sekretæren i klubben
hvis adressen er feil. Endrer du adresse,
gi beskjed straks til klubbens sekretær.
Vi får oppdatert adresseliste for hvert
nummer av Soroptima vi sender ut, så
det er viktig at klubben følger dette opp
fortløpende.

Annonsepriser
Helside - kr. 2.800,1/2 side - kr. 1.400,1/4 side - kr. 700,1/8 side - kr. 350,-

