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I anledning 8. mars, den
internasjonale kvinnedagen, vil
Soroptimist International of Eu-
rope med sine 35 000 profe-
sjonelle kvinnelige medlemmer,
stå sammen med kvinner rundt
om i verden og kreve full likestil-
ling for alle både i yrkesliv og
privatliv. Selv i det 21. århundre er
det fremdeles en lang vei å gå.
Daglig er vi vitne til mange ulike
former for manglende likestilling
som påføres kvinner i over 59
land i Europa, Midtøsten og Af-
rika. Vi gjentar hva FN sier i anled-
ning 8. mars i år: " Likestilling for
kvinner er framgang for alle. "

Kjønnsdiskriminering i dag
kommer fortsatt i mange former
og fasonger. Kvinner og jenter ut-
gjør fortsatt flertallet av verdens
analfabeter. Jenter er fortsatt ikke
likt representert i videregående
og høyere utdanning. Kvinner og
jenter eier fortsatt mindre land
og eiendom. Kvinner og jenter er
fortsatt mer fattig. Kvinner og

jenter, både med vanskeligstilt
og privilegert bakgrunn, 
fortsetter å være det store
flertallet av ofre for vold i nære
relasjoner, noe som forverrer alle
de problemene som er nevnt
ovenfor. Kvinner og jenter som
har lidd følelsesmessig, psyko-
logisk eller blitt fysisk skadet kan
få varige og livslange skader. De
mislykkes ofte i å komme seg ut
av fattigdommen, styrke seg selv
pedagogisk og være
rollemodeller for sine barn. 

I 90 år har medlemmer av SIE
vært talspersoner for im-
plementering av kvinners
rettigheter på lokalt, nasjonalt og
internasjonalt nivå og de har ak-
tivt vært med å bedre kvinner og
jenters hverdag ved å utforme, ha
pengeinnsamlinger og gjen-
nomføre tusenvis av prosjekter. I
90 år har vi som soroptimister
kjempet for likestilling.
Bare i fjor ble det rapportert fra
SIEs medlemmer, utrolige 4500
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Mars er første vårmåneden og vi
ser at naturen gjør seg klar til nytt
liv. Bildet over er tatt 5. januar i
Bergen!  Noen steder kommer
våren tidlig. 30. mars stiller vi
klokken én time frem det blir
lysere. Deilig! 

Denne måneden har fokuset
vært på den internasjonale
kvinnedagen 8. mars og som all-
tid er det viktig for oss sor-
optimister å tenke på hvordan vi
best kan hjelpe hverandre og
bidra mest mulig. I New York er
man i ferd med å avslutte 58ende
Commission on the Status of
Women (CSW). Det er mye bra
lesing på SIE sine hjemmesider. 
Her hjemme forbereder vi oss til R
& L i Arendal og det faktum at
Unionen vår er 75 år.

Vi har fått en spennende invita-
sjon fra den tyrkiske unionen og
single club Struga-Macedonia.
De ønsker å organisere et
seminar om lederskap. Man kan
enten melde seg på som deltaker
eller være med som lærer. 
Flere opplys-
ninger kan fås
hos 
unionsstyret.

HUSK!
Dersom klubben har medlemmer
som ennå ikke leser/kan åpne e-
post med vedlegg, husk å kopiere
guvernørinfo til dem - på papir!
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Marsbrev 
fra Europa-
presidenten
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prosjekter som har bidratt
direkte til bedring av kvinners liv
- fra Russland til Marokko, fra
Norge til Madagaskar. Med
millioner av innsamlede euro har
soroptimister gjennomført mer
enn 600 prosjekter knyttet til ut-
danning i tillegg til utallige
stipend og mentorprogram. Det
er gjennomført mer enn 700
prosjekter dedikert til forebygg-
ing av vold mot kvinner og be-
skyttelse av ofre for slik vold.
Men ennå gjenstår det mye
arbeid.

For soroptimister er det interna-
sjonal kvinnedag hver dag og vi
skal bekjempe enhver form for
vold mot kvinner og jenter; vi
skal fremme kvinners mennes-
kerettigheter og  støtte kvinners
og jenters utdanning og selv-
stendighet.

Ulla Madsen
Soroptimist International 
of Europe President 2013-2015

Økonomisk selvstendighet –
Hva betyr kvinners øko-
nomiske selvstendighet i dag?

Betydningen av at kvinner blir
økonomisk selvstendig og uav-
hengig, kan gjøre en stor forskjell
og redusere fattigdom rundt om
i verden. Det er derfor viktig at vi
arbeider aktivt for å gjøre dette
mulig og arbeide i mot de krefter
som gjør dette vanskelig. Vi må
oppmuntre og utvikle
ferdigheter som kan hjelpe til at
kvinner blir selvforsynt.
Siden starten av den globale
økonomiske krisen, har kvinners
økonomiske selvstendighet også
blitt en utfordring i industriland.
Før krisen var vi opptatt med å
bryte ned kulturelle barrierer og
sikre rettigheter slik at retten til
lik lønn for likt arbeid ble fullt an-
erkjent. Vi har møtt utfordringen
med å trene opp kvinner til ny-
skapende oppgaver som kan snu
dagens negative økonomiske ut-
viklingen til et instrument for ut-
vinning.

Dette er faktisk nøyaktig hva
UN Women og FNs Global
Compact gjorde 8. mars 2010 da
de lanserte de syv «kvinnelige
selvstendighetsprinsipp» som
skal innføres på arbeidsplasser.
FN har invitert oss til å
argumentere for: Etablere et høyt
nivå for likestilling innen be-
driftsledelse; behandle alle
kvinner og menn rettferdig, sikre
helse, miljø og trivsel for alle
kvinner og menn, fremme ut-
danning, opplæring og faglig ut-
vikling for kvinner; implementere
bedriftsutvikling, verdiskapning

og markedsføringspraksis som
styrker kvinner; fremme likestil-
ling gjennom lokale prosjekter;
offentlig rapportering om fram-
drift for å oppnå likestilling.

Heldigvis trenger ikke kvinner i
dag kun stole på tradisjonelle
verktøy for å bli selvstendig, slik
som skolegang, profesjonell opp-
læring, mikrokreditt og stipend.
Prosessen med globaliseringen
har også vist seg å være et ut-
merket verktøy for selvutvikling.
Med internett er det lettere
tilgang til e - læring og mange
kvinner kan studere hjemmefra
når det passer dem. 
Til slutt, i tråd med president
Ullas toårs tema «Let’s Go Green»,
bør vi vurdere den avgjørende
betydningen av bærekraften i
den økonomiske selvstendighet.
Som soroptimister som jobber
for kvinners økonomiske selv-
stendighet, bør vi alltid holde et
øye med hvordan vår virksomhet
innvirker på, ikke bare mennes-
keheten, men hele planeten vi
lever på.

Maria Elisabetta de Franciscis

Noen høydepunkter fra
nylige prosjekter i sor-
optimist regi fra Europa
og Afrika

Kvinners uavhengighet
SI club Ede i Nederland startet i
2009 et prosjekt som støtter 50
kvinner i Quetta i Pakistan. De får
praktisk trening og mulighet til å
bli økonomisk uavhengig. De
lager og selger klær. 

Rett til eget land
Den Italienske union har i sam-
arbeid med soroptimister i Kigali,
startet åtte treningsøkter over tre
dager for å gi gode råd til både
kvinner og menn om dis-
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kriminering av kvinner innen ei-
endomsrett, familierett, arv og
eierrettigheter. Kursene fant sted
i San Marco sentrum og tiltrakk
seg mennesker fra hele Rwanda.

Inspirere kvinner til å arbeide
Soroptimister i Marmara i Tyrkia
organiserte motiveringsmøter
med kvinner som trengte arbeid.
Utveksling av erfaringer og opp-
muntring til å se på de mange
muligheter finnes. 

Praktisk trening av kvinner i
fengsel
Soroptimister fra Kakamega in
Kenya lanserte et storstilt prosjekt
for å hjelpe unge og sårbare
kvinner i fengsel. De hjalp til med
studiestipend og yrkesopplæring.
Kakamega klubben fikk støtte
Utenriksministeren i Kenya og fra
soroptimister i Finland, Nederland
og Norge.

FNs vanndag vil i år fokusere
på sammenhengen og
avhengigheten av vann og
energi og vil særlig se på
måter å adressere ulikheter i
tilgang til vann, enten det er i
form av tilgang til rent
drikkevann, sanitære forhold
og fasiliteter, matsikkerhet
eller energitjenester. 

Verdens vanndag har særlig be-
tydning for soroptimistene som
i løpet av de siste årene i stor
grad har fokusert på vann-

MARATON FOR FRED!
Entusiastiske løpere fra Luxembourg, soroptimist Bettina Sabbatini og soroptimister fra Rwanda
startet en internasjonal maraton for fred i Kigali. Med støtte fra det rwandiske departementet for Sport
og Ungdom, ble den første internasjonale maraton for fred i Kigali organisert i 2005. Siden da har
denne internasjonale maraton for fred funnet sted hvert år med økonomisk hjelp av SIE. Hvert år har
antall deltakere økt med 500 barn og 1100 utøvere som løp i 2013.

18. mai 2014 vil den 10. internasjonale maraton med støtte fra soroptimister finne sted i Kigali for siste
gang. Deretter vil departementet for Sport og Ungdom overta.
Vi inviterer klubbene i vår føderasjon til å støtte soroptimister i Rwanda som vil fortsette å organisere
barnas løp, en dag før maraton. Alle soroptimister er velkommen til å delta - som løpere, moro løp (5
km) eller som tilskuere. For mer informasjon, vennligst kontakt Francoise Murebwayire,
fmurebwayire@gmail.com, SIE visepresident for Afrika eller Tonny Filedt Kok - Weimar, 
tl.filedtkok @ gmail.com, 1.visepresident for Øst-Europa.

relaterte prosjekter som gagner
kvinner, som for eksempel bygg-
ing av brønner og vannpumper i
avsidesliggende områder, for-
bedre eller bygge sanitæranlegg
i slummen og i skoler og bedre
vanningsanlegg for avlinger som
derfor styrker kvinners stilling
økonomisk.

For mer informasjon om
Verdens vanndag, vennligst
besøk:
http://www.unwater.org/world
waterday/home/en/
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SoroptimistStruga
soroptimist.macedonia@onus

localyourconsultplease
participatiininterestedareyouIf

take a taxi or bus.

 https://docs.google.com/forms/d/1YJRUtzmiI37qCgQBuqeUuqBDfcPkW21sv9xAFXgZpo0/viewform     

        
     

         

     
         

        
        

           
        

          

 
 

 

 

       
             

           

            
            

            
             

    

 May 2014.Fill in the aplication form and send it to us by 1

https://wwormail.comgsoroptimist.macedonia@
applytohowonClubSoroptimist

whosomeoneknoworgnparticipati

 https://docs.google.com/forms/d/1YJRUtzmiI37qCgQBuqeUuqBDfcPkW21sv9xAFXgZpo0/viewform     

        
     

         

     
         

        
        

           
        

          

 
 

 

 

       
             

           

            
            

            
             

    

 May 2014.

.facebook.com/whttps://ww
to writejustorapply

interested bemay

 https://docs.google.com/forms/d/1YJRUtzmiI37qCgQBuqeUuqBDfcPkW21sv9xAFXgZpo0/viewform     

Chartring av nye klubber:

Kathy Kaaf på møte 
i CSW i New York

11. mars deltok jeg på et fascinerende
og overfylt møte på CSW 58 (Commis-
sion on the Status of Women) i New
York: "MenCare + engasjerte menn i et

fire-lands initiativ: Brasil, Indonesia, Sør-Afrika og Rwanda".
Statsråden for helse fra Rwanda og den nederlandske minis-
teren for utenrikshandel og utviklingssamarbeid, viste et
stort engasjement for dette internasjonale initiativ. Dette
treårige programmet engasjerer menn som omsorgs
partnere for å bedre kvinner, menn og barns helse, stoppe
kjønnsbasert vold og bygge gjensidig respekt i et parforhold. 

12. mars deltok jeg i et annet fascinerende og overbefolket
møte i CSW 58 i regi av Soroptimist International (SI) under
tittelen: " Blue is the New Pink: Likestillings gjennom menn
og gutter". SI mener at vi ikke kan bryte ned barrierer for
kvinner og jenter uten å involvere menn og gutter som
partnere. Dette noe uvanlige arrangementet var SI sitt første
rene mannspanel med to eksepsjonelle herrer: Carlos A.
Gomez, skuespiller, poet og forfatter av boken "Man Up:
Reimaging Modern Manhood " og Darnell L. Moore, forfatter
anti-rasistisk aktivist og universitetslektor. Dessverre Jimmie
Briggs, den tredje paneldeltakeren, en menneskerettighets-
forkjemper, kom dessverre ikke. Presentasjonen av inter-
essante tanker fra fremragende talere, ble en følelsesmessig
tett demonstrasjon på hvordan disse to mennene hadde lidd
fra "rigide bokser uten sjel" som de hadde vært i før de be-
gynte å leve på sin mest autentiske måte. Invitasjonen fra av
en rent kvinnelig organisasjon ble applaudert under dis-
kusjonen med det entusiastiske mannlig-kvinnelige

publikum.
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