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Kjære soroptimister,
Velkommen til et nytt og spennende
soroptimistår – det andre året av toårs-
perioden 2013-2015! Jeg gratulerer alle
nye tillitsvalgte på union- og klubbnivå
og ønsker dere lykke til. Samtidig takker
jeg dere som har avsluttet vervene deres
for godt arbeid og stor innsats for SIE. Jeg
er takknemlig for den måten dere har
vært med på å gjøre en forskjell for
kvinner og barn og har bidratt til å føre
organisasjonen vår framover. 

Jeg har akkurat nå deltatt på de 10. 
europeiske vennskapsdager i den vakre
byen Brugge i Belgia. Til minne om 100-
årsdagen for starten på første verdens-
krig, har flere organisasjoner valgt temaet
«Kvinner for fred». Jeg var glad for at
møtet var tilegnet vår kjære SIE Past
President Eliane Lagasse som døde så
brått.

Provincia Hof er plassert i det 
historiske bysentrumet, et av UNESCOs
verdensarvsteder, og det var virkelig et
spektakulært sted.  Jeg vil gratulere
lederen av organisasjonskomiteen, Mimi
Marivoel og hennes medarbeidere og
presidenten av SI Belgia, Marthe Claeys,
med et flott arrangement. Det ble en
fantastisk soroptimisthelg med et inter-
essant program og inspirerende fo-
redragsholdere. 
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PROGRAMME NEWS 
Vennskap, en av våre viktigste 
soroptimistverdier, sto i sentrum for ar-
rangementet. Varm gjestfrihet og en
vennlig atmosfære gjorde at vi følte oss
velkomne. Skal man dømme etter
lattersalvene på fredag og lørdag kveld,
så er jeg sikker på at nye vennskap ble
stiftet og eksisterende ble oppfrisket.
Gjennom hele det første året av toårs-
perioden realiserte vi mange planer. Vi
reviderte Programme News, lagde en ny
Advocacy News, utviklet Interaktivt kart
på SIE-hjemmesidene og gjennomførte
medlemsundersøkelsen, bare for å
nevne noe. Dessuten er vi godt i gang
med prosjektet  «Avskaff vold mot
kvinner»  som snart vil bli lansert.

Jeg retter en stor takk til leder av SIEs
ekstensjonskomite Maria Luisa Frosio,
Executive Director Anne Simon og an-
satte på SIEHQ, spesielt Programme

SIE-presidenten:

Ulla Madsens 
oktoberbrevNovember er for mange den

mørkeste og tristeste måneden i
året. Men for meg har november
en egen glans fordi det er burs-
dagsmåneden min.  Datteren min
er også født i november, og
datterdatteren min har fødsels-
dag 31. oktober. Det betyr mange
hyggelige selskaper i disse mørke
høstukene.   
Vi kan alle gjøre mye selv for å

lage mørketiden litt lysere. Vi kan
tenne lys, vi kan pynte med
fargerike blomster, vi kan invitere
til selskap, vi kan lage noe til
basarer eller julemesser til inntekt
for  soroptimistprosjekter, vi kan
delta på kulturelle aktiviteter eller
vi kan besøke noen som trenger
en oppmuntring. Og den 25.
november kan vi kle oss i oransje
– en glødende og varm og kreativ
farge, for å markere Den interna-
sjonale dagen mot vold mot
kvinner. Bruk november til gode
ting og møter med med-
mennesker!

Novemberhilsen fra Marit

KLIKK
 DEG I

NN PÅ
 http:/

/www
.

sorpti
mitinter

nation
al.org

/who-

we-are
/news

/post/
730-si

-club-

projec
ts-octo

ber-20
14 

OG SE
 ALLE 

SIs

KLUBB
PROSJ

EKTER
 FOR 

OKTO
BER

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



Officer Ana Barfield, for arbeidet med de
2500 bildene som ble produsert etter
medlemsundersøkelsen. Unionene har
allerede mottatt en  presentasjon med
generelle funn og en analyse knyttet til
deres respektive union. Denne
medlemsundersøkelsen har blitt eks-
tremt informativ og vil, på føderasjons-
nivå, bidra til å involvere medlemmene
i større grad. Vi diskuterte resultatet på
SIE-styremøtet tidlig i oktober og
bestemte oss for å opprette en arbeids-
gruppe for å foreslå konkrete forslag.
Jeg håper og forventer at unionene og
Single Clubs som har mottatt sine re-
sultater vil bruke dette verdifulle verk-
tøyet som en inspirasjon til å rekruttere
nye medlemmer og til å beholde nåvær-
ende medlemmer. Det er en bekymring
som er like viktig.

Dette andre året vil vi gjøre vårt beste
for å fortsette vår «bottom up»-tilnærm-
ing. I tillegg vil vi  fokusere på medlem-
skap og vurdere alle aksjonene som har
blitt satt i verk. På det samme
styremøtet ble vi enige om at hvert
delmål skal presenteres i  en kvartals-

rapport og at styret vil publisere et
såkalt e- nyhetsbrev som en ny kilde til
viktig federasjonsinformasjon.
I 2015 vil Guvernørmøtet bli holdt i den
historiske og vakre byen Lisboa i
Portugal. Jeg ser fram til å møte styret,
guvernørene, presidentene og mange
flere soroptimister der. Jeg vet at SI
Portugal vil gjøre sitt beste for å gjøre
dette møtet spesielt.

Jeg er spent på den kommende «Let’s
Go Green – Expo Verde»-konferansen,
også organisert av SI Portugal. Kon-
feransen vil bestå av en serie foredrag,
debatter og utstillinger koblet til det
toårige temaet « Let’s Go Green – work-
ing for a healthy environment». Det vil
gi oss mulighet til samhandle med eks-
perter på spørsmål om miljø og grønn
økonomi. Du kan finne mer informasjon
på SIEs  hjemmesider.

Et av de overraskende resultatene av
medlemsundersøkelsen var at 47 % av
de 19 700 medlemmer som svarte på
spørreskjemaet, mente at den tredje
høyeste faktoren for å forlate organisa-

sjonen var konflikt i klubben. Det er et
problem vi må ta på alvor, for man kan
ikke lage fred rundt seg før man har fred
med seg selv og sine klubbmedlemmer.
La oss starte dette nye soroptimiståret
med å skape fred i egen klubb. I talen
min på De europeiske vennskaps-
dagene siterte jeg Mor Theresa «Fred
begynner med et smil». La oss bli mer
tolerante for vår forskjellighet og smile
oftere til hverandre.

Jeg ønsker dere et inspirerende,
fruktbart og suksessrikt soroptimistår
med godt teamarbeid, vennskap, fred
og mye glede. 

Tilslutt ønsker jeg å be dere bruke
noen minutter til å tenke på våre
”søstre” i nød og i konflikter innenfor vår
egen organisasjon. La oss håpe at de
kommende månedene vil gi alle fred og
framgang.

Oversatt av 
MARIT
AASBRENN

valgt siden de tre Mirabal- søstrene ble
brutalt henrettet 25.november 1969.
De var politiske aktivister i Den
dominikanske republikk. Herskeren
Rafael Trujillo (1939-1961) ga direkte
ordre til at søstrene skulle henrettes.
FNs generalforsamling vedtok i 1993
erklæringen om avskaffelse av vold
mot kvinner.

FN har begrunnet hvorfor de har
introdusert denne internasjonale
dagen fordi;

•   Vold mot kvinner er brudd på 
menneskerettighetene

•  Vold mot kvinner er en konsekvens 
av diskriminering av kvinner, både i 
rettsvesenet og praksis. Det fører til  
at det ikke oppstår likestilling 
mellom menn og kvinner.

•  Vold mot kvinner påvirker og 
vanskeliggjør framdrift på mange 
områder, blant annet fattigdoms
bekjempelse, bekjempelse av 
HIV/AIDS, og for fred og sikkerhet. 

•  Vold mot kvinner og jenter er ikke 
uunngåelig. Forebygging er mulig 
og viktig.

•  Vold mot kvinner fortsetter å være 
en global pandemi. Opp til 70 % av 
kvinner opplever i løpet av hennes 
levetid vold.

Flere detaljer finner du  på linken
under
https://www.un.org/en/events/endv
iolenceday/

Du finner også flere opplysninger
angående å kle seg i oransje den
25.november på linken under
http://unwoman.org/en/news/in-
focus/end-violence-against-women/

AUD B. SKARE

BAKGRUNN
FNs generalforsamling utpekte 25.
november som den internasjonale
dagen for avskaffelse av vold mot
kvinner i 1999. Regjeringer, interna-
sjonale - og frivillige organisasjoner
ble invitert til å organisere aktiviteter
for å øke den offentlige bevisstheten
om problemet på denne dagen.

Kvinneaktivister har markert den
25. november som en dag mot vold
helt siden 1981. Denne datoen er

25. november 
er den internasjonale dagen for 
avskaffelse av vold mot kvinner 



bjelker i denne modnings- og lærings-
prosessen. For ti år siden ble jeg «valgt»
inn i organisasjonen uten helt å vite hva
dette skulle innebære. Nå er det jeg
som velger soroptimismen! 

Norgesunionen har besluttet å vekke
til live en tradisjon som ble vedtatt på re-
presentantskapsmøtet allerede i 1987 –
nemlig et studiestipend som utlyses for
to soroptimister fra forskjellige land
innenfor den europeiske føderasjonen.
De skal få komme til Norge 10 dager i
mai, besøke ulike klubber og steder som
hører inn under distriktene i Sør-Vest og
til slutt delta som gjester ved R&L-møtet
i Stavanger. Utgiftene til oppholdet
dekkes dels av unionen og dels av de
vertsklubbene som stipendiatene be-
søker. De besøkende dekker selv reise-
utgifter til og fra Norge, samt personlige
utgifter.

Det skulle være nok av severdigheter
som våre gjester kan oppleve gjennom
de fem vertskapsklubbene som finnes i
Sør-Vest: Jæren, Sandnes, Stavanger,

Studiestipend

Ingrid Løland

Strand og Haugesund. Langstrakte
sandstrender langs frådende hav,
fjorder og fossefall, den særegne Preke-
stolen, gammel vikingarv og kysthis-
torie, grønne kulturlandskaper og vitalt
næringsliv, det urbane livet i Norges ol-
jehovedstad. Rogaland har så mye å by
på – noe vi soroptimister som bor her
ser frem til å vise frem til våre besøk-
ende søstre.

Studiestipendet er utlyst på engelsk
og fransk på nettsidene til SIE, samt i
The Link. Kjenner DU noen sor-
optimister der ute som kunne tenke
seg et uforglemmelig besøk i Norge –
husk da å tipse om dette stipendet! 

Søknadsfristen er 25. januar 2015.

INGRID LØLAND

Presentasjon av ny guvernørsuppleant
I år har jeg vært soroptimist i 10 år.
Denne tiden vil jeg beskrive som en
givende og bevissthetsskapende reise
gjennom de verdier og idealer jeg
personlig setter svært høyt. Men det tok
litt tid å bli kjent med soroptimismen. Var
dette en organisasjon for meg? Ville jeg
finne meg til rette i den lokale klubbens
indre liv og samtidig identifisere meg
med organisasjonens ytre profil? Mon
ikke soroptimistene representerte noe
oppstyltet og gammelmodig? Vel, slike
refleksive tanker og spørsmål dukker
fremdeles opp fra tid til annen (som jeg
tror det gjør for de aller fleste engasjerte
kvinner som har familie, krevende jobber
og kanskje mange andre konkurrerende
sysler å ta seg til). 

I dag er det allikevel slik at jeg 
identifiserer meg mer og mer med det
soroptimismen står for. Jeg vil trekke
frem kontakten med gode medsøstre i
Haugesund og omegn, ulike verv internt
i klubben og prosjektarbeid som bære-

Nordiske dager finner sted 
annethvert år og samler soroptimister
fra alle de fem nordiske landene; Is-
land, Sverige, Finland, Danmark og
Norge. I år var Danmark vertskap – i
Billund fra 5. -7. September. Temaet for
årets konferanse var utdannelse.
Deltakerne fikk mye informasjon om
utdannelse, og de fikk prøve seg på å
bygge hver sin andunge - av lego-
klosser! De var ikke i Billund for ingen
ting…

På konferansen snakket Birgitte
Birkvad om EU og utdannelse, Stina
Vrang Elias snakket om utfordringer
kvinner har når de skal skape seg en
karriere. Hanne Træholt Odegaard for-
talte om visjonen å gjøre Billund til
Barnas hovedstad. Og deltakerne fikk
bruke kreativiteten sin på å bygge de
gule endene - ingen ble like!

Framtidsforsker Marianne Levinsen
guidet forsamlingen gjennom uni-
verselle trender og la vekt på at barn i
dag er ”digitale innfødte”. SI Grindsted-
Billund var vertskap for konferansen.
De solgte lokal og kortreist mat og
hadde lotteri på et vakkert patchwork-
teppe som var sydd av medlemmene i
klubben. Inntekten skal brukes til å
støtte et skoleprosjekt i Gambia.

Forkortet/oversatt fra The Link 4/2013-2014
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I mitt yrke som religionshistoriker og
mange års erfaring fra interkulturelle og
migrasjonsrelaterte arbeidsfelt, finnes
det mange spor som krysser soroptimis-
tenes kjerneverdier. Kjønnsbasert vold i
lys av religion og kultur er et særskilt in-
teressefelt, men også kampen for
kvinners rett til utdanning og myndig-
gjøring.  

Som ny guvernørsuppleant gleder jeg
meg til å utvide horisontene ennå mer.
Blikket skal rettes utover og jeg vil for-
håpentligvis lære mye om soroptimis-
tenes internasjonale arbeid i
Europa-federasjonen – som jo inkluderer
spennende områder som Midtøsten og
Afrika. 

Jeg ser frem til å arbeide sammen med
Aud og Marit – og kanskje blir det en
mulighet for å delta på den store SIE-kon-
vensjonen i Istanbul neste år?



Fakkeltoget i Oslo den 10. desember
starter kl. 17.30 fra Jernbanetorget, og
soroptimister i Oslo og omegn opp-
fordres til å delta! Vi som står bak
Guvernørinfo vil også oppfordre alle
soroptimister i Norge til å kle seg i
oransje den 25. november for å markere
Den internasjonale dagen mot vold
mot kvinner. Det er generalsekretær i
FN Ban Ki-moon som har foreslått
denne markeringen, ”Orange Day”!

MARIT AASBRENN
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Årets fredspris kunne ikke vært mer
midt i blinken for oss soroptimister.
Malala Yousafzai kjemper en imponer-
ende kamp for jenters rett til utdanning,
og Kailash Satyarthi  har i mange år
kjempet for å få barn ut av barnearbeid
og inn i utdanning. 
Han har kjempet mot slaveri i tekstil-
industrien og mot menneskehandel.
Satyarthi er indisk statsborger, og Malala
Yousafzai er pakistansk statsborger. De
representerer med andre ord store og
folkerike land og betyr en enorm for-
skjell for veldig mange barn. 

Et stadig tilbakevendende problem i
unionen er manglende rapportering av
alle våre flotte prosjekter, og mange av
dem handler om prosjekter i andre
land enn Norge. Til nå har det kommet
inn 28 rapporter, ti færre enn i fjor. Alle
klubbene må bli mye flinkere til å
rapportere. Av de 65 klubbene vi har i
Norge, er det vanligvis bare omkring 8
(!) klubber som rapporterer om
prosjektene sine. Vi minner om at det
også skal rapporteres om pågående
prosjekter, så selv om vi har prosjekter
som går over flere år, så skal vi
rapportere. Denne beskjeden kommer
fra Unn Baadstrand Skare, program-
ansvarlig i unionen.

Haugesund-klubben har innført en
type ”fem-minutt” som tar for seg
internasjonalt stoff. Oppgaven går på
omgang blant medlemmene og kan
for eksempel være en rask opp-
summering av Guvernørinfo eller av
internasjonalt stoff i Soroptima. Dette
er kanskje en ide som flere av klubbene
kan kopiere?

MARIT AASBRENN

Fredsprisen 2014

Rapportering See solar, 
cook solar!

Internasjonalt
fem-minutt

10. desember er ikke bare FNs
menneskerettighetsdag, men 
også den internasjonale 
soroptimistdagen.

Som i 2013 er temaet for årets interna-
sjonale soroptimistdag «See Solar, Cook
Solar» eller fritt oversatt til norsk «les med
solenergi, kok med solenergi»

Hvordan skal du finne tid til å skaffe
deg inntekter, når du bruker store deler av
dagen til å sanke brensel? Eller hvordan
skal du få gjort leksene dine uten elektrisk
lys om kveldene? 25 % av verdens befolk-
ning har ikke stabil tilgang til elektrisitet;
70 % av disse er kvinner og jenter som
lever i utviklingsland, sier Soroptimist
International (SI) President Ann Garvie
2013-15

I forbindelse med den internasjonale
soroptimistdagen har hun lansert
appellen «See Solar, Cook Solar» for 
perioden 2013-2015. 
De innsamlede midlene fra 2013 har gått
til prosjekter på Fiji og i Zambia
Gjennom 10.desember appellen støtte SI
prosjekter over hele verden som:
- gir kvinner kunnskap om 
fornybar energi  

- gir dem mulighet til et bedre liv ved å

skaffe dem lanterner og komfyrer drevet
av solceller.

Ved å øke deres tilgang til solenergi vil
prosjektene gi kvinner og jenter:
- mer tid til egne aktiviteter
- mulighet til å lese og studere på 
kveldstid

- redusert helserisiko (færre brann- og 
røykskader)

- økt tilgang til helsetjenester (tjenester 

drevet med fornybar energi)
- vannrensing
- nye jobber og arbeidsmuligheter
- redusert fare for vold ved økt ute
belysning – særlig i flyktningeleire og 
andre spesielt farlige områder

- økt kommunikasjon med andre 
og tilgang til informasjon 
(mobiltelefonladere, radioer osv)

På Soroptimist Internationals
hjemmeside kan man lese mer og få ideer
til hvordan man kan 
skape  engasjement 
rundt temaet.

www.soroptimistnorway.no


