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SOROPTIMISTENES ARBEID FOR MENNESKERETTIGHETER OG KVINNERS RETTIGHETER
Norgesunionen av soroptimister er en del av Soroptimist International, som er en
verdensomspennende organisasjon som arbeider for kvinners rettigheter og menneskerettigheter.
Soroptimistene arbeider for å bedre levekår for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt –
gjennom bevisstgjøring og prosjektarbeid. Soroptimist International har konsultativ status i FN. For
mer informasjon se: www.soroptimistnorway.no
Internasjonalt samarbeid under press
Soroptimistene forstår at internasjonalt samarbeid er under press og at etablerte friheter og
rettigheter ikke kan tas som gitt. Stortingspresidenten var innom tema i sin åpningstale på Stortinget
i år, og regjeringen vil komme med en stortingsmelding om Norges rolle og interesser i internasjonalt
samarbeid.
Norgesunionen av soroptimister kjenner til at FN og norske politikere er opptatt av at ideelle
organisasjoner er viktige bidragsytere på mange områder – også i menneskerettighetsarbeidet. Vi
håper det kommer frem i stortingsmeldingen at ideelle organisasjoner gjør og fortsatt kan gjøre viktig
arbeid i internasjonalt samarbeid. Soroptimist International gjør en forskjell for kvinner i mange land.
Soroptimistenes arbeid
Norgesunionen av soroptimister har i lang tid arbeidet for å bekjempe menneskehandel.
Norgesunionen har i flere år hatt prosjekter i Moldova, og disse prosjektene har i hovedsak vært å gi
ungdom livsmestringskurs for å forebygge menneskehandel. Norgesunionen har påtatt seg et
hovedansvar for soroptimistenes utvikling i Moldova. Vi har registrert at utenriksministeren har
besøkt Ukraina. Moldova er naboland til Ukraina, og landene har felles problemstillinger.
Soroptimistene har også utviklet et fortellerteater om menneskehandel – «Valgt det ...» – med
støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet. Forestillingen vises nå over hele landet. For mer
informasjon, se: https://soroptimistnorway.no/hva-gjoer-vi/fortellerteater-om-menneskehandel/
Soroptimistene støtter tildelingen av årets fredspris til Nadia Murad og Denis Mukwege, som begge
kjemper mot seksualisert vold som ofte er en del av menneskehandel.
Soroptimister fra hele verden møtes jevnlig og samarbeider på tvers av landegrenser. I 2019 skal det
være en internasjonal konferanse i Kuala Lumpur.
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