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INVESTING IN GIRL
EMPOWERMENT FOR
MDG ACCELARATION

På Davos-møtet i slutten av
januar 2014 var statsminister
Erna Solberg med-leder på sitt
første møte i Pådrivergruppen
for FNs tusenårsmål.  Det fant
sted samtidig med World
Economic Forum. MDG står for
Millennium Development Goals,
dvs. Tusenårsmålene. Den andre
med-lederen er Rwandas
president Paul Kagame. I tillegg
deltok mange FN topper og HKH
Kronprinsen og HKH Kron-
prinsessen.

Det ble rettet mange viktige
spørsmål til Pådrivergruppen,
men det var tenåringsjentene
Hannah Godefa fra Etiopia (opp-
vokst i Canada) og Sumay Saluja
fra India som på vegne av sine or-

ganisasjoner, UNICEF og Youth
Advocacy Group, som sto for ”ut-
spørringen” av Pådrivergruppens
medlemmer. ”Through Education
the dreams of girls like me
around the world will be for-
mulated into Plans of action”, sa
16 år gamle Hannah og inspirerte
til aktiv diskusjon om innsatsen
for Tusenårsmålene. 

Generalsekretær Ban Ki-Moon
takket vår statsminister for at
hun hadde påtatt seg opp-
gaven.  Han viste til at land som
Norge og Rwanda hadde ledet
an i likestillingsspørsmål – det
lover godt for tusenårsmål nr. 3
som  omhandler likestilling.
Generalsekretæren pekte på at
jenter som får utdannelse, inves-
terer 90% av sin inntekt tilbake
til familien. Dette skaper 
økonomisk vekst og reduserer
fattigdommen.
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Romerne knyttet februar
måned til renselse og måneden
blir derfor på latin kalt renselses-
måneden. I Rogaland ble
måneden kalt «kjærring-
måneden» og på dansk het den
tidligere «blidemåneden». Vi har
ikke vondt av å gå i oss selv og
«rense» våre tanker, kanskje også
være litt kjærringer (sor-
optimister) for ikke snakke om å
gi hverandre et smil. Dagene blir
lysere og vi har all grunn til å se
fremover.

I februar avholder CEDAW sin
57. sesjon i FN (Geneve) og i mars
er det den 58. sesjonen i CSW i
New York. Soroptimister er med
begge steder.

Her hjemme jobber klubbene
for fullt med rekruttering og tar
man en titt på Facebooksidene
våre, kan vi telle at minst 17 nye
medlemmer er kommet til og
flere skal det bli. 

Godt jobbet!

F E B R U A R  2 0 1 4

HUSK!
Dersom klubben har medlemmer
som ennå ikke leser/kan åpne e-
post med vedlegg, husk å kopiere
guvernørinfo til dem - på papir!



22. mars

Statsminister Erna Solberg
trakk frem de gode resultatene
som allerede er oppnådd, men
understreket behovet for full inn-
sats de neste to årene.  Hun
understreket ringvirkningene av
utdanning i kampen mot
fattigdom.  Tilhørerne ble minnet
om at kvinner og barn lider mest
under krig, konflikt og
naturkatastrofer – og funksjons-
hemmede jenter rammes aller
verst.

Rwandas president Paul
Kagame uttrykte stor glede over
å kunne samarbeide med vår
statsminister og utdypet
viktigheten av mødrehelse, riktig
ernæring og vannkilder i
nærheten av der folk bor.  Ellers
blir unge jenter sendt ut for å
hente vann istedenfor å gå på
skole. Skoler må ha sanitære
muligheter og være fri for sek-
suell trakassering.  Han trakk også
frem barnebruder, som aldri får
muligheter til utdannelse. (Jeg
minner om utstillingen ”Too
Young to Wed” som åpnet i Oslo
Rådhus 5. februar i år).

Fortsatt får 13 millioner jenter
ingen grunnskoleutdanning og
mange millioner jenter fullfører
ikke grunnskolen.  Derfor skal
giverland, bistandsorganisa-
sjoner, privat sektor og veldedige
organisasjoner utfordres og
motiveres til en storstilet 
innsamlingsdugnad.

Generaldirektør i UNESCO
trakk frem at kun 60 % av
verdens land har oppnådd likhet
når det gjelder jenters og gutters
muligheter til grunnskole.  Enda
verre er det for jenter som vokser
opp i fattige områder på lands-
bygda.  Av dem er det iflg. statis-
tikken kun er 23 % som vil
fullføre grunnskolen.  I et slikt
tempo vil man først nå målet i
2086.  

Verden har i dag både tek-
nologi og kunnskap til å sikre at
barn overlever fødsel og sine
første leveår, men det er fattig-
dommen som er hindringen.
Skal fattigdommen avskaffes i
vår generasjon, må det satses
enda mer på jenter og utdann-
ing.  Uten utdanning blir de selv
rammet for livet, og tragedien
overføres til neste generasjon.
Ingen tvil om at det haster med å
oppfylle Tusenårsmålene.  Vi har
store forventninger til vår egen
statsminister i Pådrivergruppen.

Gerd Louise Molvig
Guvernørsuppleant

57th session of
the Committee

on the
Elimination of 
Discrimination
Against Women

(CEDAW)

Beskytte kvinners rettig-
heter i konflikt og kvin-
ners økonomiske
rettigheter under og etter
ekteskapet 
- NYE CEDAW ANBEFAINGER

Komiteen for avskaffelse
av diskriminering mot
kvinner (CEDAW) skal holde
sin 57.sesjon i FN i Genève
mellom 10. februar og 28. i år. 
Land som har sendt inn
rapporter om status for
kvinner som vil bli vurdert i
år er Bahrain, Kamerun, Fin-
land, Irak, Kasakhstan, Qatar,
og Sierra Leone. 
For rapporter og andre of-
fisielle dokumenter vedrør-
ende denne sesjonen av FNs
kvinnekonvensjon, se

http://tbinternet.ohchr.org
/_layouts/treatybodyexter
nal/SessionDetails1.aspx?
SessionID=813&Lang=en

SI s FN representant 
i Genève vil være tilstede og
informere fortløpende på
våre hjemmesider.

8. mars - Internasjonal kvinnedag
Dagen setter fokus på diskriminering av kvinner og på å framheve kvinner
sin rett til å delta i den økonomiske,  politiske og sosiale utviklingen.

Skal klubben din ha aktiviteter, fortell om det på våre nettsider, kontakt
webmaster@soroptimistnorway.no



Nordisk forum i Malmø
Nordisk forum er det
største likestillings-
arrangementet i Norden
på 20 år. Forumet ar-
rangeres 12.-15. juni
2014 i Malmø Messen og
Malmø Arena.

Det forventes 15 000 deltakere
fra Danmark, Finland, Island,
Sverige og Norge. Kvinne-
organisasjoner, sivilt samfunn,
politikere, representanter fra
næringsliv, fagbevegelse,
myndigheter, forskere og entre-
prenører kommer til å delta på
konferansen. Mottoet er «New
Action on Women’s Rights». 

Programmet starter 13.juni.
Forumet kommer til å ha et
hovedprogram og et åpent pro-
gram. Hele programmet bygger
rundt de tolv artiklene fra Pek-
ing plattformen. Et dokument
med konkrete krav til våre nord-
iske regjeringer kommer til å ut-
formes og overleveres alle de
nordiske likestillingsministere. I
den Nordiske arrangements-
gruppa sitter flere fra FOKUS.
I det åpne programmet kommer
de Nordiske Soroptimistene til å
ha et arrangement lørdag 14.
juni klokka 10. Vi har fått Ann
Garvie (SI president – om oss og
vår kontakt med FN), Ulla
Madsen (SIE president – Going
green) og Maria Loa (Island –
Education to Lead) til å holde fo-
redrag. Planen er å avslutte med
en som forteller «Why I am a
Soroptimist). Jeg tror det kan bli
et spennende arrangement. 
Samtidig skal de Nordiske Sor-
optimister ha en stand hver dag.

Her blir det gitt informasjon,
snakket med folk, vist videoer og
bakgrunn fra våre prosjekt. Her
trengs det frivillige. Klubbene i
Malmø og København stiller med
folk. Det er så klart mulig om
noen ønsker det,  å stille fra de
andre landene, også. Malmø
klubbene kan også hjelpe til med
privat overnatting. Gi meg be-
skjed om noen ønsker å være
frivillig eller ønsker privat over-
natting, så kan jeg formidle kon-
takt videre i den Nordiske
Soroptimistgruppa.

Det er gratis å gå rundt og
snakke med folk på stands.
Ønsker man å komme inn på
hovedprogrammet med mange
spennende foredrag og kultur ar-
rangement, må man ha betalt for
deltakelsen. Påmelding innen
31.mars koster for vanlig deltak-
else 800SEK for alle dagene. Etter
denne datoen øker prisen. Det er
snakket om at man skal kunne
kjøpe et dagspass, men hvordan
og prisen på dette er ikke
kommet ennå. 

Link til å se programmet er
http://nf2014.org/programvy/sc
hema
Jeg tror dette kan bli et spenn-
ende arrangement og jeg håper
at flere norske soroptimister
kommer til konferansen. 

Aud Baadstrand Skare
Guvernørsuppleant
Den Nordiske Soroptimist
gruppa for Nordisk Forum 2014,
representant for 
SI Norgesunionen.

Klippet  fra
Advocacy News
12/2013

Kvinner i ledelse

Norske Soroptimister 
organiserte et prosjekt for å øke an-
tall kvinnelige ledere i både 
politikk og næringsliv i den norske
regionen Lister. Prosjektet ønsket å
inspirere kvinner til å ta på seg
ledende stillinger i arbeid eller i po-
litikken. 

Soroptimistene organiserte et
åpent arrangement hvor de
inviterte den administrative lederen
i  fylket for å snakke om sin erfaring
som pionerer i flere posisjoner som
ble tradisjonelt er fylt av menn.

58TH SESSION OF THE COMMIS-
SION ON THE STATUS OF WOMEN
(CSW) vil finne sted i FNs hoved-
kvarter i New York fra 10. til 21.
mars 2014. 
Utfordringer og resultater i gjen-
nomføringen av tusenårsmålene for
kvinner og jenter er prioritert tema
for 2014.
Årets gjennomgangstema er tilgang
og deltakelse av kvinner og jenter i
forbindelse med utdanning, opp-
læring, vitenskap og teknologi, in-
kludert å fremme kvinners lik
tilgang til full sysselsetting og an-
stendig arbeid.

Soroptimistarrangementer
under CSW
SI organiserer side arrangementer
for å se på hvordan vi kan bryte ned
barrierer for menn og kvinner og ut-
fordre stereotypier om hva som
tradisjonelt sett har blitt oppfattet
som "mannlige" eller "kvinnelige"
karrierer. Det vil være mange gode
foredrag og du kan lese om 
arrangementene på 
http://www.soroptimis-
tinternational.org/csw58

- kommer du?



35 000 soroptimister er
med meg i å feire 90-års-
dagen for SI Club 
Paris-Fondateur!

Soroptimist International er
blitt en av de mest innflytelsesrike
organisasjoner dedikert til kvinner
i Europa og er en modell for varig
suksess. For 90 år siden i oktober
1924 ble den aller første klubben
etablert i vår føderasjon, nemlig
Paris-Fondateur.  Dette markerte
begynnelsen på vår historie.

Jeg er utrolig stolt og glad over
å kunne sende mine helhjertede
gratulasjoner til våre parisiske sor-
optimister! Jeg ønsker også å hylle
det arbeidet som gjøres av
kvinnene i den franske Union som
i løpet av de siste 90 årene har
investert en enorm mengde av tid
og krefter på å bygge opp sine
klubber og deres Unioner, spre
budskapet om Soroptimist
International of Europe over
landegrensene.

Feiringen fant sted 25. januar i
den prestisjetunge Place de la
Concorde. Til stede var Christine
Dagain, den franske unions-
presidenten, Marie-Pierre Ba-
chette-Peyrade, president i SI
Paris-Fondateur, samt en stor
samling av soroptimister. Ved ar-
rangementet deltok også flere
fremstående gjester som Mr
Jean-Louis Debré, den nåvær-
ende presidenten i det konstitu-
sjonelle rådet i Frankrike og
tidligere innenriksminister, som
roste arbeidet til soroptimistene i
sin bok The Women Who Woke
up France. En bok dedikert til
kvinner som har satt sitt preg på
historien. Monique Rivière, SIE
president 2005-2007 og Marie-
Jeanne Bosia, tidligere president
i Soroptimist International var
også blant gjestene som deltok
på festen. Det er en stor ære for
vår organisasjon å kunne få støtte
fra ledende personer som disse.
Det viser hvilken respekt den
franske staten har for det
arbeidet soroptimistene gjør!

Som føderasjonspresident kan
jeg ikke nevne SI Paris-Fondateur
sin historie uten å ta med den
viktige rollen Dr Suzanne Noël har
hatt i opprettelsen av den eu-
ropeiske føderasjon. En uav-
hengig, bestemt dame, pioner
innen plastisk og rekonstruktiv ki-
rurgi. Dr Noël vil alltid bli husket
som grunnleggeren av den første
soroptimist klubb i Europa som
hun startet for å forsvare kvinners
rettigheter. Dette var første steget
som la grunnlaget for å bygge
Soroptimist International i Europa
og førte til opprettelsen av den
europeiske føderasjonen i 1930
under sin presidentperiode. 

Jeg har enorm respekt for Dr
Noëls prestasjoner og jeg er ikke i
tvil om at hun ville ha vært svært
stolt av å være vitne til den be-
undring som visest i dag på de
høyeste nivåene i den franske stat
rettet mot arbeidet som utføres
av våre 35 000 medlemmer over
59 land!

Ulla Madsen
Soroptimist International of 
Europe President 2013-2015

Februarbrev fra 
Europa-presidenten

STOPP 
MENNE SKE-
HANDELEN 
– SELG LILLA
SLØYFER!
Kampen mot menneskehandel
er ikke over. Vi kan heller aldri
vinne den. Mer enn noen gang
er det viktig å hjelpe og støtte
jenter og kvinner som står i fare
for å bli utnyttet til prostitusjon
eller slaveliknende jobber –
menneskehandel. Prosjektene
våre i Moldova er det viktig å
videreføre. De har så langt vært

vellykket. Lilla sløyfer gjør oss syn-
lige i lokalsamfunnet her hjemme.
Salg av sløyfer er en gjentakende
årlig aktivitet. Sanitetskvinnene
har sine fastelavensris – vi har
våre lilla sløyfer.

Vi oppfordrer klubbene til også
i år å selge sløyfer. Aktuelle anled-
ninger kan være lokale ar-
rangement, markeder eller
FN-dager som for eksempel:
8. mars – FNs internasjonale
kvinnedag, 24.oktober – FN-
dagen, 25.november – FNs
internasjonale dag for avskaffelse
av vold mot kvinner, 10. desember

- FNs menneskerettighetsdag

Bestilling av sløyfe-
materiell, brosjyrer og annet 
informasjonsmateriell sendes
til kirsti.holmboe@hlkbb.no 

Med optimistisk hilsen 
Lilla sløyfe-komitéen

Kirsti , Elsemari og Eva
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