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Kjære alle 
soroptimistvenner,

Det skjer så mye spennende og
er så mye å kommentere at jeg vet ikke
hvor jeg skal begynne. Nok en gang har
soroptimister i SIE vist at de hjelper
andre som trenger det.  Et eksempel på
dette ser vi på SIE sine nettsider der vi
oppfordres til å hjelpe syriske flykt-
ninger i tyrkiske leire. Donasjoner fra
den tyske union og SIE og ikke minst
innsatsen fra den tyrkiske union, har gitt
utrolige resultater. Innen slutten av
januar ble 950 pakker med mat dis-
tribuert til over 5000 flyktninger. 
Så snart de mest presserende behov i
leirene er oppfylt, kan SIE tenke på mer
langsiktige mål. Med grunnleggende
støtte fra den tyrkiske union, er vi fast
bestemt på å utvikle og realisere et
storstilt og bærekraftig prosjekt rettet
mot kvinner. Vi er takknemligefor at SI
Tyrkia tar på seg denne oppgaven og
håper at soroptimister over hele verden
vil hjelpe til med å finansiere dette
prosjektet. For detaljer om hvor du skal
sende dine donasjoner kan du se SIE sin
nettside.

Den Filippinske region har sendt et
takkebrev til soroptimistene for den

støtte som ble gitt til ofrene etter
Typhoonen Yolanda. Den sveitsiske
union, som donerte $ 20 000 ble spesielt
omtalt. Bidragene blir brukt til å hjelpe
kvinner og jenter og deres familier i
Kalibo og Iloilo til å gjenoppbygge
hverdagen. På anmodning fra SI Iloilo vil
det bli kjøpt 15 båter som skal brukes til
fiske, som er deres viktigste levebrød.
Kvinnelige vevere i Kalibo vil motta 35
vevestoler og råvarer slik at de vil være
i stand til å gjenoppta sitt arbeid med å
produsere stoff fra ananas fiber.
Sammen med SIA President Cheri Flem-
ing rettes det en stor takk til SI Sveits for
deres generøse hjelp.

For å møte prioriteringene for
matsikkerhet, bærekraftig energi og
helse for kvinner og jenter har SI
President Ann Garvie foreslått " Trees for
Solar Lanterns or Solar Cookers” som sin
10. desember appell. Ved å plante minst
50 frukttrær på gårdene vil kvinner til
gjengjeld få en solcelle lykt og solenergi
komfyr. Pengene som soroptimistene
samler inn vil finansiere kostnaden av
trærne, solcelle lykter og komfyrer. Jeg
støtter fullt og helt intensjonen i denne
appellen, spesielt siden det er i tråd med
mitt tema. Jeg vil allikevel overlate til
unionene og klubbene om de ønsker å
sette i gang egne prosjekter eller bare
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Vel overstått påske. I sør har vi
hatt en strålende påske med
temperaturer som smaker av
sommer. 

14. april er den 104. dagen i året,
den 105. i skuddår. Det er 261
dager igjen av året.
Den gangen man brukte prims-
tav som kalender, ble 14. april
regnet som første sommerdag
eller første dag i sommerhalvåret.
14. april kalles også Lundkom-
mardag på Helgeland. Dette fordi
Lundefuglen kommer tilbake til
øya Lovund hvert år på denne
datoen. 14. april var flyttedag om
våren, en ordning som ble
praktisert frem til første verdens-
krig. Det var også en tilsvarende
flyttedag om høsten (14. oktober).
Utenom disse dagene var det ikke
lov for tjenestefolk å flytte eller
skaffe seg nytt arbeid. Det var
også vanlig å avtale siste frist for
utflytting fra eller første mulighet
for innflytting i boliger på disse
dagene, enten ved eierskifte eller
utleieforhold.

Uansett vær og vind, våren
nærmer seg og vi kan snart for-
berede oss på å reise til R & L møte
i Arendal. Det skal bli kjekt å se
dere alle sammen og vi håper på
at mange benytter anledningen
til å bli bedre kjent med 
organisasjonen
vår og hverandre.

Nyt dagene!

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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Aprilbrev 
fra Europa-
presidenten



22. mars

donere til appellen, som har vært vanlig
de siste årene.

Vi ble oppfordret til å markere den
internasjonale kvinnedagen, 8. mars. Jeg
hadde gleden av å delta på feiringen av
SI Belgias 75-årsjubileum på denne
dagen, som ble dedikert til temaet "Ut-
rydding av vold mot kvinner og jenter".
Dette viktige temaet berører kvinner og
jenter i alle kulturer og bakgrunner og
jeg berømmer de belgiske soroptimis-
tene for et høyt kvalitetsmessig ar-
rangement.

Mars var fullpakket av flotte ar-
rangementer. SIE var godt representert
ved CSW58 sitt møte i New York med SIE
President elect Maria Elisabetta de
Franciscis som ledet delegasjonen. 
I samarbeid med soroptimister verden
over viser vår påvirkning at vi har en
konkret rolle som en global stemme for
kvinner.  Jeg har selv nettopp kommet
hjem fra den spennende SIFAF 
(SI Future Africa Federation) 
konferansen i Pretoria, som har gjort be-
tydelige fremskritt i å realisere den fo-
reslåtte Afrikanske Føderasjon. 

De spennende og inspirerende
kvinnene jeg møtte i Pretoria minner
meg om et av mine mål for denne toårs-
perioden, nemlig å sette opp en
database med gode soroptimist fo-
redragsholdere som kan svare på av-
gjørende dagsaktuelle spørsmål og
samtidig rette oppmerksomheten på
målene for vår organisasjon. Det er på
tide at vi gjør bruk av våre egne res-
surser, slik som de mange talentfulle
soroptimistene rundt i vår egen fødera-
sjon. Jeg ber derfor alle unioner og
klubber om å liste opp gode foredrags-
holdere og gi navnene til SIE HQ. 

Denne forespørselen etter gode 
foredragsholdere er et eksempel på
mitt ønske om å engasjere seg i en
direkte dialog med medlemmene. Et
annet mål er medlemsundersøkelsen.
Vær snill å delta i undersøkelsen som
ble nevnt i mitt februarbrev og lansert
tidligere denne måneden for å legge til
rette for en ordentlig «bottom up»
tilnærming i vår organisasjon. Spørre-
undersøkelsen er sendt alle unioner.
Utfallet av høringen vil være grunnlag
for debatt om ekstensjon og retensjon
og bistå guvernørene i å ta beslutninger 
på guvernørmøte i København. 

Så vennligst oppfordre klubbene til å
fylle ut skjemaet.  Denne informasjonen
vil være svært verdifull for oss alle til å

sikre fremtiden for Soroptimist
International of Europe!

Ulla Madsen
Soroptimist International 
of Europe President 2013-2015

Noen høydepunkter fra CSW58
(Commission on the Status of
Women) som fant sted i New
York 10.-21. Mars 2014).

Ved åpningen av CSW 58:

‘You have an important task before you.
Less than two years remain to the MDG
deadline. In that time we must also define
a post-2015 development agenda. I count
on your wisdom and commitment to
bring the voices of women and girls to the
table. I count on you to champion the
human rights of all women and girls. You
can count on my full support. We cannot
achieve a world of dignity for all until we
end gender inequality in all its forms.’ 
UN SG Ban Ki-moon 

Over 50 delegater fra soroptimistene
var samlet for å drive lobbyvirksomhet
blant beslutningstakerne. 5 nøkkel-
spørsmål var fremmet.

Etter to uker med forhandlinger ble
regjeringer enige om en del konklu-
sjoner på årets prioriterte tema:

fremdrift og utfordringer i å nå tusen-
årsmålene, spesielt rettet mot etab-
leringen av nye utviklingsmål i 2015.  

Hvor nær opp til Soroptimist
Internationals nøkkelspørsmål var
konklusjonene? 

1. DATA COLLECTION: 
Verdenssamfunnet vet at det du måler
har betydelig påvirkning på hva du gjør
og hvordan ressurser fordeles. Tusenårs-
målene har ikke behandlet kjønn som
et tverrgående tema. Indikatorer for
hver og for MDG (Millenium
Development Goals) burde vært inndelt
etter kjønn. Dette spørsmålet var en
rungende suksess. Mange regjeringer
og frivillige organisasjoner kom til CSW
med den samme formål. Dette ble re-
flektert i de avtalte konklusjoner på flere
steder, blant annet et avsnitt om "Styrk-
ing av kunnskapsbasen for likestilling

2. RESOURCING: 
Støtte og finansiering var merkbart
fraværende fra tusenårsmålene. Spesielt
var det ingen omtale eller anbefaling
om kjønnsbasert budsjettering og
tilsyn.
Under CSW forhandlingene bemerket SI
ressursbruk som et potensielt område
for bekymring. Vi er glade for at ressurs-
bruk nå er inkludert i det endelige
dokumentet med direkte referanse til
kjønnsbasert budsjettering og tilsyn og
vi vil fortsette å flagge dette som en
prioritert sak for å sikre at regjeringene
overholder sine forpliktelser.

3.  ACCOUNTABILITY: 
Mekanismer for ansvarliggjøring for
tusenårsmålene er for svake. Alle
involverte aktører, særlig regjeringer og
private institusjoner må holdes til an-
svar for sine handlinger eller mangel på
sådanne. Å utpeke synderne er vanligvis
ikke nok. Selv om dette spørsmålet tek-
nisk sett er inkludert i konklusjonen, er
SI allikevel bekymret for at språket er
svakt og lite spesifikt.

4. VAWG (Violence against women
and girls):
Vold mot kvinner og jenter var ikke
nevnt i tusenårsmålene. Vi vet alle at
dette er en av de viktigste hindringene
for å oppnå likestilling og sikre at
kvinner har lik tilgang til ressurser og
sikkerhet. Det er ikke å undres over at
tusenårsmålene ikke har oppnådd det
som kunne ha vært gjort for kvinner og

Julèer!
29. mars 2014: 

25 år:
SI Club San Marino
SI Club Charleroi-Soleilmont
Belgia

20 år: 
SI Club Kakamega, Kenya



Guvernørinfo
fra Island!

jenter. Diskusjoner på årets sesjon viser
at det var bred enighet om at VAWG
spesifikt skal inkluderes i post 2015 sine
utviklingsmål som et frittstående mål for
likestilling. Dette ble tatt med i konklu-
sjonen.

5. MEN AND BOYS:
Kjønn har mer enn én side, men tusen-
årsmålene fokuserte utelukkende på
kvinner og jenter. For virkelig å få en ef-
fektiv endring, må det tas hensyn til å
jobbe med menn og gutter og bryte
kjønnsrollemønster for kvinner og
menn. Basert på det første utkastet til
konklusjon som var laget før årets CSW,
SI prioriterte dette spørsmålet ettersom
utkastet ikke var tilfredsstillende. SI er
glad for å si at det dele at det ble forbed-
ringer på dette punktet og den endelige
konklusjonen inkluderer disse viktige
punktene rundt spørsmålet menn og
gutter.

Du kan lese hele dokumentet på 
http://www.soroptimis-
tinternational.org/who-we-are/news

NGO-ene feirer konklusjonene opp-
nådd, men mye arbeid gjenstår i CSW.

Birthing in Pacific.
Prosjektet ble initiert av SI South

West Pacific og senere adoptert av SI
som 10. desember appell.

Alice Wells, SI-president, valgte
Birthing in Pacific som appell i sin

2-års periode.(2011-2013).
Soroptimister over hele verden har
støttet prosjektet og det er blitt
samlet inn rundt 170 000 Euro

Vi har gjort oss bemerket
med vårt Guvernørinfo. 

Det er kjempegøy å se at andre
unioner kommer etter. 
Den islandske union har sendt oss
sitt siste eksemplar. Det er
riktignok på islandsk, men 
uansett, kjekt å se at andre gjør
det etter oss.

Husk Nordisk Forum 12.-15. juni
2014 i Malmø, Sverige!

Sammen med representanter fra 200 forskjellige 
kvinneorganisasjoner fra de nordiske land, vil soroptimistene 

delta i en fire dagers konferanse.
Som en del av markeringen av 20-årsjubileet for Beijing-erklæringen og handlings-
plattformen, vil Nordisk Forum fokusere på kvinners rettigheter gjennom en rekke

seminarer, debatter og utstillinger og tar sikte på å samle 15 000 deltakere.
SI President Ann Garvie og SIE President Ulla Madsen vil være tilstede.

For flere detaljer: www.nf2014.org.

The NGO Committee on the
Status of Women og dens
partnere organiserer NGO-
Forum i tiden 3.-5. nov.
2014 i Geneve, som en del
av UN ECE (UN Economic
Commission for Europe)
Regional Review avBeijing+20. NGO Forum vil se på framdriften av gjennom-
føringen av 1995 Beijing-erklæringen og handlingsplattformen, samt aktuelle 
utfordringer og kvinnespørsmål som er dukket opp.
Dette vil være en utmerket anledning for soroptimister fra hele Europa til å støtte
fremtidens kvinners agenda. Tilsvarende CSW vil resultatene av NGO Forum bli brukt
i ECE sin prosess og bidra til den globale Beijing 20 rapporten, samt post-MDG
agenda.                                                      For mer informasjon: www.ngocsw-geneva.ch

22. april 
Internasjonal Moder Jord-dag (UN)
Kjært barn har mange navn, og jordkloden er intet unntak. 
I 2010 ble «Moder Jord» for første gang feiret med en egen dag.

25. april Verdens malariadag (WHO)
Visste du at 66 0000 dør hvert år av malaria? Verdens malariadag sprer
kunnskap for å begrense sykdommen.
28.-9.mai Den 19. sesjon i Universal Periodic Review, en mekanisme av 

Menneskerettighetsrådet, blir holdt i Genève mellom 28. april og 9. mai.M
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The Advocacy News 3/2014 
Det fokuseres i dette nummeret i stor grad på CSW58 
i New York. Her er mye interessant informasjon og vi oppfordrer
alle til å lese dette nyhetsbrevet.
https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloa
ds/file/download/315

Du kan ellers lese om 

THE SOROPTIMIST STUDY: 
Forståelse og forebygging av vold mot kvinner i Europa,
Midtøsten og Afrika

SIE-president Ulla  Madsen har nylig kunngjort en stor kvalitativ
studie om vold mot kvinner og jenter (VAWG). Denne er i ferd
med å bli lansert i hele vår føderasjon.
Studien vil fokusere på folks oppfatninger og opplevelser av vold
og vil finne ulike risikofaktorer på ulike tidspunkt i en kvinnes liv.
Resultatene vil bli analysert på en rekke nivåer, inkludert på na-
sjonalt nivå og vil tjene som verktøy for beslutningstakere, kom-
muner, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider
med å utvikle forebyggende strategier. 

Et SIE rådgivende organ ble nedsatt i 
forbindelse med denne studien 
bestående av:

Marie-Jeanne Bosia (Past President SIE /SI
Maria Luisa Frosio (SIE Extension Chair)
Renata Trottmann Probst (SIE C&BL Chair)
Flavia Pozzolini (Past President SI Italy)
Gerda Rosiers (President SI Belgium)

Sigrid Ag (Past President SI Norway)

Jeg har fått det ærefulle 
oppdraget å chartre en ny klubb i
Polen, klubb Cieszyn. Av listen over er
jeg riktignok blitt dansk, men jeg er
fremdeles norsk som noen.

Hilsen Siren!

PS! Ha en fin grunnlovsfeiring! :-)

Chartring av nye klubber:

Ny representant for SIE 
i WfWP 
(Women for Water 
Partnership)
Kjære alle soroptimistvenner,
Det er med stor glede at jeg kan fortelle at guvernør
Hanne von Schaumann-Werder fra den tyske union har
takket ja til å bli SIEs nye representant i WfWP (Women for
Water Partnership) etter SIE Liaison Mariet Verhoef-Cohen.

Jeg vil benytte anledningen til å gratulere Mariet med sin
nye oppgave i WfWP som ny president fra 22. mars 2014.
Samtidig vil jeg takke henne for det fremragende arbeid hun
har gjort for SIEs medlemskap i WfWP. Vi kan være stolte over
at en av våre egne har nådd en slik høy posisjon i en viktig
og anerkjent organisasjon. Godt gjort Mariet!

Til informasjon vil Mariet fortsette sitt arbeid som SIE
Liaison for Afrika som både styret i SIE og Mariet tror er kom-
patible. Jeg ønsker både Hanne og Mariet lykke til med sine
nye oppgaver og jeg gleder meg til fortsettelsen på det gode
samarbeidet vi alltid har hatt i WfWP.

Beste hilsen fra  Ulla Madsen, SIE-president

Vi minner om spørreundersøkelsen 
som er sendt ut!
Ulla Madsen:
Jeg vil gjerne invitere deg og alle våre 35 000 medlemmer 
til å reflektere over og diskutere fremtiden for vår 
organisasjon: Ekstensjon og retensjon.

12 March SIEHQ sends a survey to all Union and Single
Clubs Presidents
22 March   Unions forward survey to all their Clubs
The members of the Club discuss the survey together and
fill it out together during  a forthcoming Club event
15 May     Surveys are sent back to SIEHQ (directly
through electronic form or via their Union*)
30 May  General results are sent to Union Presidents,
Governors and Single Clubs
June At Union level, Presidents and Governors share
and debate ideas
12 July A structured consultation takes place in the
afternoon/evening of July 11th

Utfallet av debatten vil hjelpe til med å fremme agenda
på medlemskap ekstensjon og retensjon og bistå
guvernørene til ta en veloverveid beslutning. 
Metodikk: Undersøkelsen er fullt fortrolig - resultatene vil bli
analysert globalt etter emner og regioner; det vil ikke bli
fokusert på lands innspill, dette for å respektere taushets-
plikten; ingen klubber vil bli blinket ut på noen måte.

PS. Dersom du ikke har mottatt spørresundersøkelsen, 
ta kontakt med klubbpresidenten. Layout/redigering:

Margaret, Larvik soroptimistklubb


