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Soroptimist International er
glad for å kunngjøre de to første
prosjektene som vil dra nytte av
president Ann Garvie “See Solar,
Cook Solar” Appeal: 
I Zambia vil skolejenter motta sol-
energilanterner som kan hjelpe
dem når de studerer. Bare 1,5% av
kvinnene på landsbygda fullfører
sin videregående utdanning. Et
stort problem er mangelen på
pålitelige elektrisitet, noe som be-
grenser dem når de skal studere.

Siden 2012, har SI Lurgan (UK)
samarbeidet med veldedighets-
organisasjonen Camfed
(Campaign for Female Education)

om å gi solenergilanterner til kvinnelige
studenter i Zambia. 100 lanterner har
allerede blitt distribuert. See Solar Cook
Solar vil hjelp Camfed til å støtte dem
som trenger det mest. 

På Fiji, er soroptimister med på å ut-
vikle et program for å gi solenergikom-
fyrer til kvinner i avsidesliggende steder.
De arbeider med Ministry of Women,
Welfare & Poverty Alleviation, som
allerede markedsfører ordninger for sol-
energibelysning, som skal styrke og gi
muligheter for kvinner og jenter. See
Solar, Cook Solar vil kunne hjelpe til med
å utvide dette prosjektet til solenergi-
matlaging.
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Kom mai du skjønne milde........
med feiring av nasjonaldag og
grunnlovsjubileum. I Bergen var vi
heldige og fikk statsministeren
hjem til 17. mai. Det er ikke
mange steder i verden der landets
overhode kan vandre sammen
med folket, i en storslått prosesjon
gjennom byens gater uten
tilsynelatende altfor mange
livvakter rundt seg.  Vi har det så
godt og jeg håper vi har vett til å
sette pris på det.

Det nærmer seg Representant-
skaps- og landsmøte i Arendal og
det skal bli en fornøyelse å se dere
alle sammen.  Det nærmer seg
også guvernørmøte i København
og årets møte handler mest om
endringer i lover og vedtekter.
Noen av forslagene vil vi legge
frem på årets R og L møte.

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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See Solar,
Cook Solar-
appell!
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Soroptimister jobber for et bære-
kraftig miljø Noen høydepunkter
fra nyere prosjekter rundt om i Eu-
ropa og Afrika

Felles innsats for å redusere 
forurensning 

For å beskytte miljøet og redusere for-
urensningen, arrangerte finske sor-
optimister fra SI Porvoo-Borgå et
seminar for lokale veldedige organisa-
sjoner og kommunale representanter
der de hadde foredragsholdere fra eks-
terne organisasjoner.  De ønsket å øke
bevisstheten om miljøvern og
fremhevet kortsiktig og langsiktig risiko
knyttet til forurensning. Alle må handle!

Vann og landbruk
For å bidra til å eliminere fattigdom og
matmangel, besøkte SI Nahariya i Israel
en landbruksskole hvor de holdt et fo-
redrag for kvinner og jenter om dyrking

av økologisk produksjon og sunn mat.
Betydningen av vann ble fremhevet for
å beskrive bærekraftige miljøpraksis.
Prosjektet tok sikte på å styrke kvinners
stilling ved å gjøre dem mer selvhjulpne
og gi dem muligheten til å starte små
prosjekter hjemme. 

Kvinner og sanitære forhold
Tilgang til rent drikkevann og gode
sanitære forhold er et stort problem på
landsbygden i Kenya. Husstandene
mangler drikkevann selv om det
kommer store mengder nedbør hele
året. Spesielt utsatt er husstander der 

bestemødre og enker har omsorg for
barna. SI Kisumu i Kenya har i samarbeid
med SI Danmark startet et prosjekt for
å bedre tilgangen til drikkevann og
bedre de sanitære forhold ved å in-
stallere tanker som kan samle opp regn-
vann. De holdt også foredrag for
landsbyboere om hvordan redusere
vannbårne sykdommer, spesielt de som
er forbundet med dårlige sanitærfor-
hold.

Bevissthet om matmangel
Soroptimister fra Targoviste i Romania
ønsket å få kvinners oppmerksomhet
på matmangel i visse fattige deler av
verden, blant annet i deres eget land,
der noen familier fortsatt ikke har nok å

spise. De plantet bønner i små plast-
kopper, hjemme og på jobb. 8. mars
plantet de bønnespirer på et offentlig
torg i sentrum av byen og tilbød også
plastkopper med plantene til kvinner i
gata. Dette tiltaket var en stor suksess
og de fikk flott lokal mediedekning!

Et bærekraftig miljø og barn
For å feire Verdens Miljødag bestemte
medlemmer av SI La Rochelle i
Frankrike å introdusere dette emnet for
barn i fire skoler. Målet var å gjøre barna
klar over miljøproblemer, vann og
ernæring. De kjøpte hageutstyr til
skolene og en oppsamler for regn, slik
at både barna og lærerne kunne starte
en bærekraftig miljø i praksis. 

Kast ikke mat
I økonomisk utviklede land ser vi i øk-
ende grad problemer med sløsing av
mat. Mat som er kjøpt inn i full fart og
innkjøp av altfor mye mat til små hus-
holdninger, går ofte i søppelet. Sor-
optimister i Bielefeld i Tyskland
besluttet å gjøre noe med dette
problemet. De publiserte en bok med
oppskrifter for deilige måltider, alle
laget av vanlige rester! De skriver om å
bruke all maten i stedet for å kaste den
bort, når den fortsatt er spiselig!

Partners for change:
Top donors to UN
Women

Norge ligger på
toppen av 
bidragsytere til
UN Women. 
I 2013 ga Norge
16.24 millioner
USD. Utenriks-
minister Børge
Brende sier at UN
Women er en viktig partner som er på
rett spor i arbeidet for å bedre kvinners
kår. 
Les hele intervjuet med 
utenriksminister Børge Brende
http://www.unwomen.org/~/link.aspx?_i
d=D263941F6A5B43389238A4FA513055
65&_z=z

Vi får flere klubber.
Det blir flere klubber i Europafødera-
sjonen. Vi har vokst jevnt siden 2012 og
den første klubb i Den dominikanske
republikk - Soroptimist International
Santo Domingo, ble cartret 26. april
2014. Europaføderasjonen har nå 1255
klubber i 59 land og i de kommende
uker og måneder vil det komme
klubber i nye land som Serbia, De for-
ente arabiske emirater og muligens
Kuwait.

De siste månedene er det også blitt
chartret klubber på Filippinene,
Tyskland, Frankrike, Polen og Japan.
Det er nå soroptimistklubber i 129 land
over hele verden. 

Fra Programme
News, april 2014

Stor foto konkurranse -
WithYour Eyes Only !

Soroptimist International of Europe
arrangerer fotokonkurranse - og du er
invitert til å delta! Her er det du trenger
å vite:

Konkurransen er åpen for
medlemmer. Hver deltaker kan delta
med inntil to bilder for hvert emne. 



BRING BACK OUR GIRLS!
Dette er temaene:
1. Kvinner og jenter for et sunt miljø
2. Kvinner og jenter -  slutt å sløse 

Bildene bør være mellom 1 MB og 8 MB
i størrelse. Hvert bilde må indikere: en
tittel, dato og hvor bildet ble tatt, hele
navnet til de som er med på bildet, epo-
stadresse, telefonnummer, hvilken sor-
optimistklubb og union de tilhører og
hva som inspirerte dem til å ta bildet.
Alle bilder vil bli vist på guvernørmøte i
København i juli 2014. En jury ledet av
SIE President Elect Maria Elisabetta de
Franciscis vil velge vinnerne som vil bli
belønnet på guvernørmøte.

Vennligst send bildene dine til
p rog ramme@so rop t im i s t -
europe.org senest innen 15. juni
2014! 
Viktig! Vennligst sørg for at du har
samtykke fra alle som er med på
bildene til at bildet blir publisert.
Alle bilder blir SIE sin eiendom og
vil ha rett til å publisere dem.

TIL MINNE OM
ELIANE LAGASSE
For å hjelpe foreldreløse jenter i
Affamé området i Benin, bygget
SI Cotonou Doyen en ny sovesal
på barnehjemmet i Affamé.
Hovedmålet med prosjektet var å
gi jentene mulighet til å utvikle
seg i et sunt og godt miljø, der de
føler seg trygge og kan for-
bedrede seg positivt på
fremtiden. Sovesalen har plass til
20 foreldreløse barn. Arbeid har
blitt gjort for å renovere de
sanitære fasiliteter.

Sovesalen ble innviet 20. februar
2014 for å markere 25-årsjubileet
for Soroptimist International of
Benin. Sovesalen er oppkalt etter
SIE Past President Dr Eliane La-
gasse som klubben hadde gleden
av å få besøk av mens bygge-
arbeidene pågikk. Eliane var en
entusiastisk tilhenger av
prosjekter i Benin og soroptimis-
tene der ønsket på denne måten
å hylle til denne "Grand Dame"!

Kl. 12 i dag, 13. mai, møtte rundt 200 mennesker opp på Youngstorget i Oslo for å
vise solidaritet med skolejentene i Nigeria som for en måned siden ble bortført av
den islamistiske opprørsgruppen Boko Haram.
Markeringen i Oslo var initiert av privatpersoner, blant dem namibiske Gloria
Owoses. 

– Jeg kunne ikke la være. Jeg kunne ikke sitte i sofaen min og protestere på Face-
book. Jeg så en hel verden ute i gatene som sier 'nei, vi ønsker en stopp'. Afrikanske
jenter er blitt en handelsvare. Det er helt uakseptabelt.

Den 14. april ble 276 jenter kidnappet fra en skole nordøst i Nigeria. Noen av
jentene har klart å rømme, men i følge NRK holdes fortsatt 223 jenter fanget. 

En rekke organisasjoner har stilt seg bak demonstrasjonen, blant dem FOKUS,
PLAN, Mellomkirkelig Råd, Amnesty International Norge og Fellesrådet for Afrika.
Owoses er imponert og takknemlig for det folkelige engasjementet.
En av de andre initiativtakerne, Nnakaenyi K. Eribe, holdt en kort appell på Youngs-
torget før demonstrantene marsjerte til Utenriksdepartementet for å overlevere et
opprop til norske myndigheter. 

Oppropet oppfordrer blant annet norske myndigheter «til å henvende seg til
nigerianske myndigheter med budskap om at situasjonen må bli håndtert gjen-
nom mange tiltak, ikke bare militære løsninger.»

De andre tiltakene som her siktes til er utdanning og terapi.
– Vi vet av erfaring at jenter som blir bortført, misbrukt og traumatisert vil være
ødelagte når de kommer tilbake. De trenger utdanning og intens terapi, og det
haster, sier Owoses. – Jo lengre tid det tar, jo større kan skadene bli, og det må unn-
gås. 

Fra FOKUS’ nettsider

På vegne av alle våre medlemmer av
Soroptimist International of Europe,
håper jeg inderlig på rask og trygg
retur av de 200 nigerianske jentene
som ble kidnappet fra videregående
skole i Chibok natt til 14. april. Sor-
optimister fra hele Europa, Midtøsten
og Afrika må delta sammen med våre
nigerianske venner i å fordømme
denne voldshandling mot en gruppe
uskyldige jenter og gjentar - som vi
har gjort mange ganger i det siste og
som vi vil fortsette å gjøre - at utdann-
ing er en menneskerett som alle
mennesker i denne verden er be-
rettiget til å få. Vi kan bare gjenta
ordene til Nneka Chris-Asoluka ,
president for nigerianske sor-
optimister, at " angrep mot barns frihet
og deres skoler kan ikke under noen
omstendighet rettferdiggjøres."  Som
Nneka videre skriver til oss: "kvinner
og jenter har rett til å leve uten trusler,
forfølgelse og alle andre former for
vold." Medlemmene av Soroptimist

International of Europe vil fortsette å
stå sammen mot alle voldshandlinger
mot kvinner og jenter, hvor de enn
måtte oppstå og vil fortsette å fremme
retten til utdanning for alle som er den
eneste sanne måten å forebygge for-
brytelser som dette.

Les mere
http://sigbi.org/2014/nigerian-
schoolgirls/

Ulla Madsen
Soroptimist International of Europe

President 2013-2015

Vi står sammen med våre nigerianske venner


