
Mei Mei (79) brenner for jenters muligheter 

 
Hun har vært med siden starten for 50 år siden i Arendal-Grimstad Soroptimistklubb. – 

Frem til vi kan tilby alle jenter skolegang vil barnebruder, prostitusjon og tvangsarbeid 

eksistere, sier Mei Mei Aas (79). 

 
Mei Mei, som egentlig heter Inger Marie Aas, ble født under krigen på Grimstad sykehus. 

Navnet fikk hun av en jordmor like etter fødselen, og betyr egentlig «lillesøster» på mandarin. 

Kallenavnet har fulgt henne siden. 

 

– Inger Marie blir så upersonlig. Det har alltid vært Mei Mei, sier hun smilende.  

 

Soroptimistklubben er en verdensomspennende organisasjon, hvor medlemmene er 

yrkeskvinner som arbeider for å bedre jenter og kvinners levevilkår. Klubben er politisk og 

religiøst nøytrale. Mottoet deres er «en global stemme for kvinner». Klubben ble stiftet i 

California i 1921, og har i dag 72.000 medlemmer i 121 land. 



 

 
Klubben på Sørlandet stiftes 

50 år senere ble Arendal-Grimstad soroptimistklubb stiftet, og så for første gang dagens lys 5. 

november 1971. I år feirer klubben jubileum, og Mei Mei var en av de første kvinnene som lot 

seg engasjere. Hun har vært et aktivt medlem siden starten. 

 

– Det var klubbens første president, Synnøve Bulien, som fikk ideen om at en slik klubb ville 

passe på Sørlandet, forteller Mei Mei. Bulien hadde nemlig en venninne i Drammen som var 

medlem i soroptimistklubben, og som oppfordret Synnøve til å opprette en lignende klubb på 

sitt hjemsted.  

 

Bulien var raskt i gang med å planlegge og organisere. Hun bodde i Grimstad og hadde 

familie i Arendal. Så medlemmene skulle være halvparten fra hver by, og møtene skulle være 

på Strand hotell på Fevik, midtveis mellom de to byene.  

 

– Det var ikke mange kvinnenettverk i 1971. Å være medlem i en syklubb var vel nesten det 

eneste tilbudet, og vi var langt ifra en syklubb, forteller Mei Mei.  

 

Kvinnene i klubben skulle nemlig gjøre alt annet enn å sitte ved symaskinen.  

 

Kom til unnsetning 
Arbeidsoppgavene var forskjellige og har vært både lokale og internasjonale. Et av de største 

prosjektene klubben har hatt har vært i Romania.  

 

– Vi begynte å korrespondere en del i Romania, og da fikk vi vite om all slags død og 

fordervelse. En helsesøster hadde slått alarm, fordi mange av elevene på skolen virker 



uopplagte, konstant trøtte og var ofte syke. Det ble også oppdaget at mange spedbarn døde i 

overgangen fra morsmelk til flaske.  

 

Mistanken falt raskt på at drikkevannet kunne være problemet, og klubben i Grimstad betalte 

for at vannet skulle testes og analyseres. 

– Da resultatene kom tilbake var listen over bakterier og urenheter i vannet like lang som en 

dorull. Noe måtte helt klart gjøres. 

 

Og noe ble gjort. Fire av landsbyene fikk bygget nye brønner, og forsynte nå innbyggerne 

med rent drikkevann. Dette takket være midler og engasjement fra soroptimistklubben.  

 

Lurt inn i prostitusjon 

Menneskehandel og prostitusjon er også noe av det klubben har arbeidet hardt for å skape 

bevissthet rundt og bekjempe. Skrekkelige historier hvor unge jenter blir lurt av kyniske 

bakmenn og sendt til Norge har blitt en del av hverdagen for kvinnene i klubben. 

 

– Romania er et land som lider av fattigdom, og mange unge jenter blir dessverre lurt inn i 

prostitusjon av både kjærester og familie. Historiene som gjentar seg er at jentene blir fortalt 

at de skal komme til Norge for å bli frisører eller barnepassere, men realiteten er noe helt 

annet.  

 

Kunnskap og informasjon var viktig, og klubben hyret inn helsepersonell. 

 

– Antall unge jenter som får barn i tidlig alder var også skremmende høyt. Derfor betalte vi 

for at helsepersonell skulle reise rundt på de ulike skolene for å ha seksualundervisning. 

Gutter og jenter fikk undervisning hver for seg, og ønsket var å forhindre at unge jenter skulle 

bli mødre. I tillegg ble jentene informert om hvordan andre jenter blir lokket inn i 

prostitusjon. 

 

 
 



Menneskehandel skjer også lokalt  

Organisasjonen ønsker også å øke bevisstheten om hvor nært menneskehandel faktisk er oss 

på Sørlandet. Både Eva og Mei Mei mener det er altfor naivt å tro at slik kriminalitet ikke 

finner sted i vår del av verden, og forteller at mange får hakeslepp når de får høre hva som 

skjer i lokalmiljøet.  

 

I 2015 arrangerte organisasjonen seminaret «Finnes det menneskehandel på Sørlandet?» hvor 

politiet fortalte de 120 tilhørende om det store omfanget av sexsalg i regionen. 

 

På et distriktsmøte i 2013 fortalte spesialsykepleier Liv Bente Sunde om sitt arbeid med 

Prostitusjonstiltaket, som følger opp kvinner som er utsatt for menneskehandel.  

 

Soroptimister fra Arendal-Grimstad tok kontakt med henne, og klubben har siden den gang 

bidratt med nødvendighetsartikler, sko, klær og andre gaver til disse kvinnene. Ledsaget av en 

hilsen «fra kvinne til kvinne». 

 

Siden 2019 har klubben også støttet Shalam Women, som med støtte fra Justis- og 

beredskapsdepartementet, og Kristiansand kommune, har startet et kafétilbud for kvinner som 

selger sex i Kristiansand.  

 

Må få jentene på skolebenken 

Mei Mei forteller at menneskehandel alltid kommer til å eksistere så lenge et etterspørrende 

marked er til stede. Hun tror at kunnskap og utdanning er et viktig virkemiddel for å forhindre 

at jenter blir lurt ut i elendighet.  

 

– Jenter over hele verden må få mulighet til å gå på skole og få seg en utdannelse. Det er 

mange jenter som deltar lite på skolen fordi det er et behov for at de skal være 

hjemmeværende. Utdanning betyr muligheter, og fram til vi kan tilby alle jenter skolegang vil 

barnebruder, prostitusjon og tvangsarbeid eksistere.  

 



 
 

President og æresmedlem 

Soroptimistklubben velger hvert andre år en president for klubben. Mei Mei forteller at man 

ikke blir pålagt å ta verv, og at dette skjer hvis man har overskudd, tid og mulighet.  

 



– Det er et styre i hver klubb, og med god fartstid måtte jo jeg også påta meg et verv. Lite 

visste jeg at jeg skulle få rollen som president fra 1993–1994. Da jeg kom hjem den kvelden 

møter jeg min mann som var veldig opptatt med idretten på den tiden, og sa litt beklagende 

«jeg ble jo da president». Det gøyeste var at ungene våknet og strålte av glede og sa «mamma 

er president, mamma er president».  

 

I 2014 ble Mei Mei æresmedlem i klubben. Og det å bli æresmedlem kommer absolutt ikke 

helt av seg selv. 

 

– For å bli æresmedlem må du ha gjort en spesiell innsats i et prosjekt eller over tid. Jeg vet 

ikke hvor mange som har vært innom klubben, men det er et svært begrenset antall 

æresmedlemmer. For å bli æresmedlem tar man i betraktning produktiviteten og alt arbeid du 

har nedlagt. Man blir ikke æresmedlem av å sitte stand by, forteller Eva Wiksén Næser.  

 

Fremdeles stort engasjement og aktivitet 

Før kalenderen må byttes ut og 2022 blir ønsket velkommen, har Mei Mei og 

soroptimistklubben mange planer på tapetet. 

 

Først skal feiringen av jubileet finne sted på Strand hotell i November, men både Mei Mei og 

Eva forteller at de har andre planer enn å bare feire seg selv. 

 

– 25. november skal vi markere FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold, med 

arrangementet «For en framtid uten vold». Dette skal skje i Grimstad kirke, og kirken skal 

lyses opp i oransje.  

 

Soroptimistene mener at vold kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn 

eller status. 25. november skal de rette søkelyset mot vold mot kvinner som et globalt 

problem, og noe som finner sted i alle samfunn og kulturer. Vold mot kvinner er aldri en 

privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og bremser utviklingen 

av alle samfunn. 

  

I desember står julelotteriet på planen.  

 

– Det er alltid litt spesiell bevertning på julelotteriet. Og i år som de tidligere årene er det jeg 

som står ansvarlig for å organisere. Folk kaller det «Mei Meis julelotteri», forteller hun. Målet 

for lotteriet er å samle inn penger til grupper eller organisasjoner som har behov for midlene. 

Nøyaktig hvor pengene går i år har styret ikke tatt en beslutning om enda.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Alltid ønske om flere  

Mei Mei forteller at det alltid er åpent for nye medlemmer i klubben. Aktive og 

samfunnsengasjerte kvinner oppfordres til å søke medlemskap. 

 

– I denne klubben er vi i forskjellig alder, kommer fra ulike bakgrunner og har forskjellige 

yrker. Vi kan dele mye med hverandre. Vennskap, kunnskap, opplevelser, og å bidra til en 

bedre verden gjør klubben ganske meningsfull.  

 

Per dags dato består Arendal-Grimstad Soroptimistklubb av 29 medlemmer, og alderen 

strekker seg fra 29 til 94 år. Det er gode bånd mellom vennskapsklubbene i Europa, og Mei 

Mei forteller at å reise med klubben alltid er spesielt.  

 

– Når vi er ute og reiser har vi på oss en soroptimistpin. Da hender det at vi møter andre 

kvinner med den samme pinnen, og får flotte møter med nye mennesker.  

 

Etter 50 års trofasthet og arbeid for kvinner over hele verden kan vi ikke annet enn å ta av oss 

hatten og beundre innsatsen Mei Mei har gjort. 

 

 

 

 
 


