PRESIDENTAPPELLEN «ROAD TO EQUALITY»
Presidentappellen for toårsperioden 2020-2021 er «Road to Equality». Temaet for
appellen er valgt av president i Soroptimist International, Sharon Fisher. Gjennom
appellen oppfordres soroptimister til å bidra økonomisk i grasrotprosjekter og å
fremsnakke og diskutere tema som påvirker situasjonen til kvinner og jenter. Særlig
fokuserte tema under appellen er: barneekteskap, kjønnslemlestelse, vold i nære
relasjoner, eldre kvinners rettigheter, migrasjon og menneskehandel.
2030- agendaen med bærekraftsmålene innebærer at alle grupper skal inkluderes i
arbeidet med målene, og at de mest sårbare og marginaliserte gruppene skal prioriteres
først.
Bidra økonomisk til grasrotprosjekter under appellen
Planen er å gjennomføre grasrotprosjekt innenfor hvert av disse tema. Soroptimister
(enkeltmedlemmer, klubber og unioner) oppfordres å støtte disse prosjektene
økonomisk. Prosjektene er ofte i samarbeid med andre organisasjoner for å øke vår
påvirkningskraft.
Det første prosjektet under appellen er gjennom et samarbeid med Global Media
Campaign to End FGM. Denne bevegelsen utdanner og støtter aktivister i Afrika som
arbeider for å endre normer og tankegang om dette tema i sine lokalsamfunn.
Presidentappellen «Road to Equality» har så langt gitt 30 000 pund i støtte. Dette gjør
at 6 unge kvinner «the Soroptimist Six» kan få frem sitt budskap via radio, TV og
sosiale medier. På denne måten når de ut til et stort publikum. De engasjerer også
lokale ledere med informasjon og diskusjon om tema.
Under pandemien har antall tilfeller av vold mot kvinner og jenter samt
kjønnslemlestelse økt. Prosjektet er med andre ord blitt enda viktigere.
Les mer om prosjektet her: https://www.soroptimistinternational.org/wpcontent/uploads/2020/06/fgm_gmc_Report.pdf
Det neste prosjektet er #MasksforEquality – en kampanje som ble til som følge av
pandemiutbruddet. Soroptimister har produsert et stort antall munnbind og annet
beskyttelsesutstyr, og klubbene er invitert til å melde inn hva de har gjort. Det gjelder
selvsagt også for norske klubber – meld inn. Se skjema på
www.soroptimistinternational.org. Etterhvert kan vi se vår samlede innsats på
verdensbasis.

Under den samme kampanjen er soroptimister oppfordret til å sende donasjoner til
Presidentappellen for å støtte et samarbeid med Days for Girls. I dette samarbeidet vil
det bli gitt støtte til sygrupper og småskalabedrifter for å støtte kvinner og jenter. På
denne måten støtter vi både bedrifter i regi av kvinner og at kvinner og jenter lokalt får
tilgang til munnbind.
Les mer om prosjektet her: https://www.soroptimistinternational.org/making-masksfor-the-road-to-equality/
Siste prosjekt som er lansert så langt er Lugari Youth Leadership Project i Kenya. Å
støtte dette ble besluttet på menneskerettighetsdagen 10.desember 2020.
Dette er et årlig ukeskurs for jenter i alderen 14-18 år. Kurset har vært gjennomført
årlig de siste 10 årene. På programmet står utvikling av lederferdigheter med tanke på
at de skal være pådrivere for endring i egne lokalsamfunn. Fokus er også på
økonomisk uavhengighet, hvordan skape egen bedrift eller arbeid. Deltagerne får også
økt kunnskap om kjønnslemlestelse, barneekteskap og vold – dette er også tre av
temaene under appellen. Det neste kurset går av stabelen i 2021 med 200-250
deltagere. Støtten fra appellen på 10.000 amerikanske dollar går til utvidelse av
overnattingsfasilitetene slik at det det er mulig å invitere det antall deltagere man
ønsker, både under pandemien og senere. Videre planlegges det å gi støtte til deltagere
(måltider, transport, undervisningsmateriell).
Les mer om prosjektet her: https://www.soroptimistinternational.org/10-decemberlugari-youth-training-on-the-road-to-equality/
Per 1.oktober 2020 var det innkommet nesten 90.000 pund til appellen, og når vi nå
skriver desember 2020 er det innkommet over 130.000 pund – det monner når 70.000
soroptimister verden over bidrar i fellesskap!
På unionens hjemmeside, under ” Hvem, hva, når” finner du Norgesunionens konto
for Presidentappellen.
Det vil bli lansert flere prosjekter i tiden som kommer. Følg med på
www.soroptimistinternational.org og på Facebooksiden ” SI Road to Equality”.
Fremsnakke og diskutere tema under appellen lokalt og nasjonalt
Et annet formål med appellen er å informere og utdanne soroptimister om disse
temaene slik at vi kan være initiativtakere til samtaler og debatter om disse tema blant
soroptimister og i våre lokale samfunn. Temaer som barneekteskap, kjønnslemlestelse,
vold i nære relasjoner, eldre kvinners rettigheter, migrasjon og menneskehandel er

aktuelle i lokalsamfunn verden over. Skal forholdene bedres, er det nødvendig å
snakke om dette, trekke frem historier, fakta og hvilke utfordringer vi står overfor.
I den anledning har Soroptimist International arrangert flere webinarer høsten 2020 om
disse tema. Disse er åpne for alle soroptimister. Gjennomførte webinarer finner du på
www.soroptimistinternational.org - gå til Road to Equality og webinarer ligger lagret
under hvert tema for appellen. Du finner de også på You Tube «SI Voices». Det er
lagt opp til nye webinarer i 2021. Meld deg gjerne på du også!
Les gjerne mer om prosjektene – så har du historier å fortelle om hva soroptimistene
jobber med og du kan bidra med kunnskap om tema i samtaler og debatt i ditt
lokalmiljø. Har dere diskutert i klubben hvordan dere kan bidra til dette, også under
pandemien?
Har du spørsmål om presidentappellen, f.eks om prosjektene eller deltagelse på
webinarer, kontakt gjerne Kirsti Guttormsen, medlem i SI Oslo II og styremedlem i
Soroptimist International.

Kirsti Guttormsen, 27. desember 2020.

