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Hele utgaven kan du lese her:
(https://extranet.soroptimist-
europe.org/download/downloads/fil
e/download/
399)

Elena Savu og Maria-Elisabetta
de Franciscis, henholdsvis Vice
President for Advocacy og
President Elect & Head of Pro-
gram & Advocacy, har viet hele
mai-utgaven av Advocacy News
til The Istanbul Convention. 
Her er noen utdrag av 
informasjonen.

Kjære Soroptimister 
over hele Europa!

Vi kan glede oss over et vesentlig gjen-
nombrudd i arbeidet for å beskytte
kvinner mot vold. 
Istanbul-konvensjonen skal iverk-
settes. Forutsetningen om at minst ti
medlemsland har ratifisert avtalen, er
innfridd. Dette er den første bindende
avtalen i Europa som skal kjempe mot
og forhindre vold mot kvinner, og den
er meget omfattende. Den

innebærer mange tiltak som
regjeringer må sette i verk
for å hindre vold, for å be-

skytte ofre og for å straffe gjernings-
menn. En egen overvåkingsgruppe,
GREVIO, vil følge opp iverksettelsen i de
forskjellige landene som har ratifisert
avtalen. Fremdeles er det dessverre 35
av 47 medlemsland som ikke har
ratifisert avtalen og dermed ikke er
bundet av den. Og det vil nok ta mange
flere år før null-toleranse for vold mot
kvinner og vold i nære relasjoner blir
virkelighet. Men vedvarende press fra
Non Governmental Organisations
(NGOer) som oss soroptimister er
nødvendig for at regjeringer skal
prioritere ratifisering av Istanbul-avtalen
og for at den raskt kan bli iverksatt.

Bettina Hahne, 
Council of Europe(CoE)-representant

NGOer 
og Istanbul-

konvensjonen
-    Det sivile samfunnet og NGOer   

ønskes velkommen og oppmuntres 
til å delta i debatten

-    Innspill ”fra grasrota” er nødvendig 
-    NGOer står som trygge og 
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23.-25. mai serverte 
Arendalklubben godt vær, flott
arrangement og glade 
soroptimister. Norgesunionens
75 års jubileum ble behørig
markert og vi er alle blitt
lykkelige eiere av et praktfullt
jubileumsskript. Takk til dem for
vel gjennomført R& L.
I disse dager er det Nordisk
Forum. En storslått markering av
kvinners rettigheter med tittelen
«New Action on Women’s
Rights». Vi ser frem til å høre fra
soroptimister som har deltatt
om hva de har opplevd.
Chartring i Polen er unnagjort
og guvernørene, sammen med
president Gerd forbereder seg til
guvernørmøte i København 
12.-13. juli.

Vi ønsker dere alle i riktig god
sommer!

Sommerhilsen
fra Marit, Siren 
og Margaret

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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uvurderlige kilder
-    NGOer oppfordres til å skrive 

rapporter, delta i debatter, komme 
med skriftlige og muntlige uttalelser, 
drive lobbyvirksomhet, samarbeide 
med andre organisasjoner og skrive  
brev til ministre og byråkrater

-   Benytte sosiale medier til å fremme 
saken

Francoise Ferey, 
CoE-representant

I nettutgaven av Aftenposten 11.06.14
blir norsk-pakistanske Deeyha Khan (36)
intervjuet. Hun sier det så sterkt som at:
”Dersom vi bekymrer oss for å fornærme
minoriteter ved å kritisere æresdrap, vold
og undertrykkelse, er vi medvirkende til
opprettholdelsen av vold, misbruk og re-
striksjoner i kvinners liv. Vår stillhet gir
volden grunnlag for å vokse. Det er ikke
rasistisk å protestere mot æresdrap, mis-
bruk og vold mot kvinner i minoritets-
samfunn.” Deeyha Kahn flyttet fra Norge
til London som 17-åring etter vedvarende
hets fra konservative muslimer.

Seminar i Geneve for 
programansvarlige og 
assisterende 
programansvarlige

23.-25. mai ble det holdt et 2 dagers
seminar for programansvarlige og ass.
programansvarlige i Geneve. 35 sor-
optimister fra 29 land deltok. 

Tema for seminaret var «Programme
and Advocacy» og deltakerne fikk anled-
ning til å besøke FN og se med egne øyne
de forskjellige møterommene hvor noen
av de viktigste internasjonale organer
holder til, som for eksempel Mennes-
kerettighetsrådet. 

Det ble lagt stor vekt på hva sor-
optimister kan gjøre for å bli mer effektive
tallspersoner for kvinner og jenter lokalt,

nasjonalt og internasjonalt. Parallelt ble
det tatt opp hvor viktig det er for klubbens
eksistens med relevante, godt designete
og vel utførte prosjekter.

Deltakerne fikk anledning til se det nye
PFR systemet og komme med
tilbakemeldinger. Alle økter og aktiviteter
ble møtt med god respons fra deltakerne
og skapte en positiv og konstruktiv
atmosfære og et godt grunnlag for sam-
arbeid i fremtiden!
Programme og Advocacy teamet ledet

av President Elect Maria Elisabetta de
Franciscis, Vice President for Advocacy
Elena Savu og Assistant Programme
Director Emine Erdem var svært fornøyd
med den entusiasmen deltakerne viste og
de fruktbare og rike ideen som ble ut-
vekslet i løpet av de to dagene seminaret
varte.

Interessant og lærerikt og vi hadde
meget gode diskusjoner, sier vår egen pro-
gramansvarlig Unn Baastrand Skare, som
deltok på seminaret.

Chartring i Polen, SI Cieszyn
Min første chartring av en ny klubb og det var en stor opplevelse. 
Cieszyn ligger syd i landet med en halvdel i Tjekkia og en i Polen. 
Jeg kom til Krakow torsdag 29. mai og ble godt mottatt av den polske
unionspresidenten Anna Wszelazcy�ska (Ania). Vi fant tonen med en
gang og jeg har fått en venn for livet. Vi tilbrakte en koselig kveld
hjemme hos henne, der jeg også traff tidligere guvernør Krystyna og jeg
ble straks omdøpt til Syrenka. De fleste i Polen har et kalle-/kjælenavn. 

Dagen etter dro vi til Cieszyn og installerte oss på hotellet der vi skulle
være de neste dagene. Det ble rundtur i Cieszyn med påfølgende vel-
komstparty. Jeg ble overveldet av den varme velkomsten jeg fikk av
samtlige 24 kommende medlemmer. 
Lørdag 31. mai og alvorets time. Ania og jeg hadde gått igjennom
prosedyrene i detalj og seremonien startet med et konstituerende møte
der alle medlemmene undertegnet avtalen og det nye styret ble
presentert. 

Tid for Charter seremoni med inviterte gjester fra andre soroptimist-
klubber, lokale myndigheter og venner. Jeg holdt et innlegg om or-
ganisasjonens historie, hvordan det er å være soroptimist og våre
prosjekter. Hilsen fra SIE president Ulla ble lest opp. Lysseremoni og over-
rekkelse av charteret.  Det ble akkurat så høytidelig og flott som det
måtte være, samtidig som det var god stemning og ikke altfor formelt.
Alle klubbene i Polen var representert og mange av dem har vennskaps-
klubber i Norge. Jeg sender en hilsen til dere alle fra klubbene i Polen.
24 nye soroptimister ga meg et minne for livet. Det var en fin blanding av
yrker, alder, entusiasme og god stemning. Jeg fikk være dronning i tre
dager til ende.

Siren Hammer
Østvold,

guvernør



Konferanse på
Litteraturhuset, Oslo,

24. april 2014.
Tema: Will the World Get the
Development Goals it Needs? (kon-
feransen var på engelsk)

Da Tusenårsmålene ble valgt, skjedde
dette på “et bakrom” hvor kun få personer
innen FN-systemet ble involvert.  I forbind-
else med Målene som skal settes etter
2015, har mer enn to millioner stemmer
blitt hørt globalt.  Bare i Norge er det fo-
retatt 15 tematiske konsultasjoner, hvor et
stort antall organisasjoner har deltatt –
også fra det sivile samfunn. Arbeidet in-
tensiveres i disse dager.  Et forslag til nye
utviklingsmål skal legges frem på FNs
Generalforsamling i 2014 og avsluttes
med formelle forhandlinger neste år.

Forum for utvikling og miljø sammen
med FN-organisasjoner i Norge, deriblant
FOKUS og FN-SAMBANDET, gjennomførte
i april en nasjonal dagskonferanse om
Post-2015, de nye FN-målene for 2015-
2030. Seminaret var støttet av Norad og
lagt opp med pauser for mulighet til
dialog og innspill.

Konferansen stadfester at Tusenårs-
målene har vært vellykket på mange felt,
men må tåle kritikk for ikke å ha tatt tak i
de underliggende årsaker til fattigdom,
manglende likestilling og de store miljø-
utfordringene.  Derfor bør tre dimensjoner
inkorporeres i de nye målene: økonomi,
sosiale og miljøspørsmål.  Representanter
fra UD, UNDP, LO, NHO, Redd Barna og LNU
deltok i panelet.  Samtlige deltagere var
med forskjellig innfallsvinkel opptatt av
”… integrating the three dimensions of
sustainability in the Post -2015
Development Agenda”.
På Rio+20 konferansen i 2012 ble man
enig om at Målene skal være handlings-
rettede, presise, ikke for mange og lette å
kommunisere. I tillegg bør de nye Målene
gjelde for alle land – også de rike.  Dermed
skiller de seg fra Tusenårsmålene, som har
hovedfokus på land i Sør.

Olav Kjørven, Special Adviser to the
UNDP (United Nations Development Pro-
gramme) i New York understreker at FN
ønsker en global samtale for å høre hva
slags verden man ønsker (we the peoples
of the UN).  Han er svært opptatt av
hvordan vi kan mobilisere globalt og fi-
nansielt støtte opp under de nye ut-
viklingsmålene. Hvordan skal man lykkes
med en omforent agenda?  Mennes-
kerettigheter har dårlige vilkår i mange
land, likeledes demokrati og godt
styresett.  Kjørven utfordrer Norge til å ta
et ledende ansvar for å danne allianser og
finansiere en ny agenda.

Tore Myhre (Director, Department of
International Relations, Confederation of
Norwegian Enterprise) påpeker sterkt at
business er en del av løsningen i forbind-
else med utvikling, og ikke problemet.
Han begrunner dette med at privat sektor
kan skaffe jobb til arbeidsledig ungdom.
Ungdom er de mest sårbare i forbindelse
med arbeidsledighet.  Derfor er det viktig
å akseptere privat sektor som et viktig ele-
ment i alle utviklingsmålene i Post 2015.
Han promoterer ”less aid and more trade”,
selv om han vektlegger at både  bistand
og NGOer (frivillige organisasjoner) kan
spille en viktig rolle ved å støtte entre-
prenørskap, da det er helt nødvendig å få
kvinner og ungdom i arbeid.

Kathrine Fauske (Deputy Director,
Department of International Relations,
Norwegian Confederation of Trade
Unions) forklarer hva fagforeningene er
opptatt av mht Post-2015.  Sammen med
ILO (den internasjonale arbeidsorganisa-
sjonen) vil de sette fokus på anstendige
jobber.  Utvikling skjer gjennom å arbeide,
og arbeidet knytter folk til samfunnet. Slik
bidrar man til å bedre landets økonomi.
Bærekraftig utvikling kan ikke skje hvis
millioner av folk nektes mulighet til å
tjene penger på en verdig måte. LO
fremhever at produktiv sysselsetting og
anstendig arbeid for alle – inkl. behovet
for sosial beskyttelse gjennom rettigheter
– må bli tydelige og sentrale mål. For-
nybar energi, klimavennlig teknologi,
bærekraftige produksjonsmåter og –
forbruk trengs i alle land, sammen med
demokrati, respekt for 
menneskerettigheter og lovverk. 
Som eksempel nevnes at altfor mange
jenter/kvinner opplever seksuell trakas-
sering på jobben.

Irene Dotterud (Chair North/South
Committee of the Norwegian Youth
Council, LNU and Senior Advisor, Save the
Children fremhever sterkt at INGEN (..that
will leave no one behind) må glemmes i

de nye utviklingsmålene. Det må arbeides
med årsaker til ungdomsledighet og
andre ulikheter.  Ungdom med forskjellig
sosioøkonomisk bakgrunn har ulike
muligheter til å beskytte seg mot bl.a.
ufrivillig graviditet. Hun minner om at
ulikheter starter lenge før mennesket be-
gynner å lete etter arbeid. Historien om
tapte generasjoner starter før et barn er
født, før det fortsetter på skolen, og etter
de første skoleårene (altfor mange jenter
må være hjemme for å arbeide, eller slutte
på skolen pga graviditet).  Når et barn blir
ungdom, er mange av deres jevnaldrende
døde. Når en ungdom blir voksen, er enda
flere borte/falt utenfor pga manglende
muligheter til ungdomsskole, høyere ut-
danning, anstendig arbeid, sykdom, krig
og konflikt.  Hun påpeker at vi mislykkes
hvis vi ikke sikrer aktiv deltagelse av barn
og ungdom.  Hun minner om at vi står ved
et kritisk veivalg. For aller første gang har
vi mulighet til å utrydde fattigdom.  Vi kan
kun lykkes hvis vi tar en global kamp og
går dypere inn i årsaker til fattigdom og
urettferdighet, som Tusenårsmålene er en
god start på. Hun avslutter med at inn-
tektsgapet har økt med 35 % siden 1990,
6,6 mill. dør før de blir 5 år, 10% begynner
aldri på skolen (mange av disse bor i
områder med krig og konflikt), og 73 mill.
unge er uten arbeid.  Ungdom er de mest
sårbare og marginaliserte, og de må ikke
glemmes/forlates.
………………………..
Avslutningsvis nevnes Høynivåpanelets
forslag til nye utviklingsmål, men
presiserer at de ennå ikke er vedtatt.  De
ble ikke presentert på konferansen, men
jeg mottok dem på et møte i London i
mars 2014:
01. Utrydde fattigdom
02. Styrke jenter og kvinners stilling,  

og oppnå likestilling
03. Tilby kvalitetsutdanning og 

livslang læring
04. Sikre helse og sunne liv
05. Sikre matsikkerhet og god ernæring
06. Oppnå universell tilgang til vann og  

sanitæranlegg
07. Sikre bærekraftig energi
08. Skape jobber, bærekraftig levebrød og 

rettferdig vekst
09. Behandle naturressurser på en 

bærekraftig måte
10. Sikre godt styresett og effektive 

institusjoner
11. Sikre stabile og fredlige samfunn
12. Skape gjennomsiktige og utviklings

vennlige handels- og finanssystemer

Gerd Louise Molvig
guvernørsuppleant



VERDENS MILJØDAG!
58th session of the Committee on the
Elimination of Discrimination Against
Women (CEDAW)

Fra 30. juni til 18. juli vil komiteen for av-
skaffelse av diskriminering av kvinner
holde sin 58. sesjon i Genève.

Land som har sendt inn rapporter om
vurdering av kvinners status vil i år in-
kludere Den sentralafrikanske republikk,
Georgia, India, Litauen, Mauritania, Peru,
Swaziland og Syria.

Beijing 20 
- FN lanserer en global
samtale om kvinners
rettigheter og likestilling 

I 1995 vedtok 189 regjeringer ved
Beijing-erklæringen og handlingsplatt-
formen, et progressivt rammeverk for å
fremme kvinners rettigheter. Beijing +20
kampanjen, lansert av UN Women i for-
rige måned, vil fokusere på hva som er
oppnådd og hvilke mangler ved forplikt-
elsene gitt i Beijing. "Vårt mål er enkelt:
fornyet engasjement, styrket handling
og økte ressurser for å realisere likestil-
ling, kvinners rettigheter og mennes-
kerettigheter for kvinner og jenter", sier
UN Womens adminstrative direktør
Phumzile Mlambo-Ngcuka. 

Det presserende behovet for en ny giv
til å fremme kvinners mennes-
kerettigheter og takle kjønnsbasert vold
- og de holdninger som ligger til grunn
for det – er blitt tydeligere etter de for-
ferdelige drapene i Pakistan, India og
USA. Soroptimist International har
allerede begynt å gi støtte til kam-
panjen.
Les mer her:  More about Beijing+20.
http://beijing20.unwomen.org/en/~/me
dia/DFA04926C77F400E93A01048437FF
503.ashx

Soroptimist Internationals FN-re-

Vår Europapresident er opptatt av miljøet og 5. juni ble Verdens 
Miljødag markert for å fremme bevissthet om miljøet og skape politisk
oppmerksomhet og handling. 

Tema for årets dag var å fokusere på «Small Islands and Climate Change» med
slagordet «Raise Your Voice Not the Sea Level».
FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa: "Jorden er vår felles øy, la oss forene krefter for
å beskytte den". Det er på linje med vårt 2013-2015 tema «Let’s go green – working
for a healthy environment”. Jeg oppfordrer alle våre 35 000 medlemmer i Eu-
ropaføderasjonen til å prioritere hensynet til et sunt miljø i sine prosjekter.
Ifølge mange eksperter, truer klimaendringer med å reversere fremgangen og lede
de allerede sårbare minst utviklede land og deres befolkninger til en enda mer
prekær situasjon. I tillegg er en viktig del av klimaendringer med på å skape mindre
oppmerksomhet på kjønn.

Når det kommer til klimaendringer vil kvinner og jenter i de minst utviklede
landene mest sannsynlig lide nød, men de har allikevel mulighet til å gjøre end-
ringer og tilpasninger i sitt lokalsamfunn. Et bærekraftig og beskyttet miljø gjør at
kvinner og jenter får et bedre liv og lettere tilgang til utdanning og bli selvstendig.
Det å arbeide for et sunt miljø er absolutt nødvendig for å sikre et bærekraftig og ef-
fektivt miljøinitiativ. Mange prosjekter er allerede gjennomført for å sikre et sunnere
miljø, slik som rensing av vann, planting av trær, så frø, lage hager, produsere på en
renere måte, ta i bruk solenergi og alt dette er gjort ved hjelp av samarbeid mellom
klubber og unioner rundt om i føderasjonen vår.
Jeg oppfordrer deg til å delta i et kollektivt lederskap og arbeide for et sunt miljø ved
enhver anledning, uansett vår du er og på alle nivåer gjennom: bevisstgjøring, 
beslutning og handling. La oss fortsette
dette svært viktige arbeidet og la oss gjøre
det sammen. 

Ulla Madsen 
President 2013-2015
Soroptimist International of Europe 

presentanter har allerede deltatt i en
global samtale på Beijing+20. Våre re-
presentanter er en del av NGO CSW sin
arbeidsgruppe på Beijing +20.

SI UN Representatives i Geneve (fra
venstre) Wilfrida Hendrickx, Sabine Kinzer
and Sina Stiffler

I juli vil soroptimister fra Danmark,
Finland, Island, Norge og Sverige, samt

Sl President Ann Garvie og SIE President
Ulla Madsen, være sammen med 200
kvinneorganisasjoner på den fire dagers
lange Nordic Forum - New Action on
Women's Rights i Sverige. De vil markere
Beijing 20-årsjubileum. 

Beijing 20 vil være det viktigste fokuset
for neste års Commission on the Status
of Women (CSW), der SI vil dele syns-
punktene til over 80.000 soroptimister
over hele verden.
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