
Kjære
soroptimistvenner!

Jeg håper dere har hatt en fin sommer,
kanskje med besøk i et nytt land med en
annen kultur? Ikke nøl med å ta kontakt
med soroptimistklubber når dere er på
feriereiser.

Selv har jeg hatt stor glede av årets
Convention, Istanbulkonferansen, den 20.
i rekken. Det var nesten 1500 deltakere
som ble tatt varmt imot med tyrkisk
gjestfrihet av den lokale ledelsen
sammen med Ann Garvie, Emine Erdem
og Anne Simon. Sistnevnte holdt styr på
92 ivrige talere og paneldeltakere.
Hovedtemaet var ”Educate to lead” som
kanskje kan oversettes med ”utdann
gode ledere”.

Marit Øgar Aasbrenn                                 Aud B. Skare
governor2@soroptimistnorway.no                governor1@soroptimistnorway.no  S E P T E M B E R  2 0 1 5

PRO-

Årets SIE fredspris på 20 000 euro gikk
til Edit Schlafter og organisasjonen
”Women without Borders / SAVE”. Hun
takket for prisen på vegne av ”alle
kvinner som er villige til å bidra til å
gjøre verden til et bedre sted”.

Guvernørmøtet fant sted i Lisboa i
Portugal i slutten av mai. Guvernørene
sto sammen om et nytt mandat for å
redusere byråkratiet i organisasjonen.
Nye lover og regler, A New Constitution,
skal foreslås. Det skal dessuten arbeides
for større offentlig synlighet for de 1250
klubbene i Europa. Vårt sterke nettverk
av profesjonelle yrkeskvinner skal få
mer fokus. Den nye presidenten i Eu-
ropaføderasjonen for 2017-2019 er
Renata Trottmann Probst. Vi gratulerer!

Samtidig ønsker vi alle våre
medlemmer vel møtt til et nytt sor-
optimistår med ny energi!

Ulla Madsen

GUVERNOR

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

SIE-president
ULLA MADSENS 
augustbrevSeptember er ofte en god arbeids-

måned. Vi har litt ekstra energi fra
sommeren og ferien, kveldene er
fremdeles lyse en stund utover og
temperaturen i lufta har ikke rukket å
bli så veldig høstlig enda. I år har jeg
badet i havet i september – og det
føles litt ekstra friskt og godt. Fargen
på himmelen, når da ikke regnet
høljer ned, er spesielt skarp og sterkt
blå. Skogen er full av bær og sopp, og
i hagen bugner epletrærne.

Samtidig, i andre deler av Europa, er
flytningestrømmen en stor utfordring.
Les Ingrids reisebrev fra Lesbos og la
deg berøre. Ingen av oss er uavhengig
av andre mennesker, ”no man is an is-
land”. Allerede i 1624 skrev den eng-
elske dikteren John Donne; ”ikke spør
etter hvem klokkene ringer for,
klokkene ringer for deg”. 

No Man is an Island
No man is an island,
entire of itself;
every man is a piece of the
continent,
a part of the main.

Any man´s death diminishes me,
because I am  involved in mankind;
and therefore never send to know
for whom the bell tolls;
it tolls for thee.

John Donne

Septemberhilsen fra Marit 
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«Ka kan eg gjørr, eg e så liden?»,
synger Sigvart Dagsland. Den største
humanitære flyktningkrisen siden 2.
verdenskrig har stilt oss ansikt til ansikt
med dette spørsmålet. Det varmer et
soroptimisthjerte å se at frivillig hand-
lekraft, både nasjonalt og interna-
sjonalt, baner vei for en felles dugnad
for mennesker på flukt. 

I sommer deltok jeg på et forsker-
seminar på Lesbos i Hellas. Formålet
med turen hadde lite og ingenting
med flyktningkrisen å gjøre, men det er
klart at vi ble merket av den alvorlige
situasjonen som finner sted på denne
øya. Alle deltakerne ryddet plass i
koffertene sine og tok med seg klær,
sko, matter og soveposer – alt prekært
utstyr som nyankomne båtflyktninger
trenger og som det greske mottaks-
apparatet ikke kan tilby. Vi så hvordan
flyktninger, hovedsakelig syriske, kom i
land på nordsiden av øya og måtte gå
70 km til fots for å registrere seg i
Mytilini. Der måtte de sove ute på
gaten, i parker og på strendene, da
kapasiteten på flyktningmottaket
allerede var sprengt over alle grenser.
Det gjorde et voldsomt inntrykk på oss
alle å se i hvor stor grad denne lille
strekningen av hav mellom Tyrkia og
Hellas skiller en verden av krig fra en
verden av håp. Og ikke minst hvordan
frivillige greske organisasjoner og
privatpersoner trådte til med praktisk
nødhjelp i et land som allerede sliter
med store økonomiske utfordringer.
Lite ante vi imidlertid at flyktnings-
ituasjonen på Lesbos skulle bli enda
mer dramatisk og utvikle seg til et så

Flyktningkrisen 
og den frivillige innsatsen.

stort europeisk anliggende slik vi nå er
vitne til. 

Etter snart fem år med borgerkrig og
konflikt i Syria, har Europa valgt å stå
på sidelinjen overfor de brutale lid-
elsene de krigførende partene har
påført sivilbefolkningen.  Og vi aner,
ganske vagt, at i dette komplekse
spillet, hvor menneskene bare er noen
brikker i et større politisk slagfelt, er
det noe som angår oss som mennes-
kehet. Noe vi har medansvar for, men
som er vanskelig å ta inn over seg. 
Det har jo ikke stått på manglende in-
formasjon eller appeller fra humani-
tære organisasjoner, men i mange år
har krisen allikevel vært et fjernt an-
liggende, begrenset til nærområdene i
Midtøsten og adskilt fra Europa med
tette skott. Når disse skottene nå
springer lekk, tvinges europeiske land
til en bokstavelig talt grense-
sprengende erkjennelse: det nytter
ikke lenger å barrikadere seg bak eller
stenge andre ute fra festning Europa.
Den prekære nødsituasjonen vi nå er
vitne til krysser mange grenser og
krever transnasjonale tiltak.

Å være på sidelinjen, sier sosiologen
Zygmunt Bauman, er ingen fraskrivelse
av skyld. ‘Bystanderen’, den som ser,
hører og vet hva som skjer uten å gripe
inn, har et ansvar lik den som påfører
den andre en urett.  Et moralfilosofisk
poeng vi kjenner så godt fra Øverlands
ord om at «du skal ikke tåle så inderlig
vel…». Å gjemme seg bak uvit-
enhetens slør er ikke lenger en opsjon
i vår digitale medieverden. Vi kon-

fronteres med vår samvittighet
daglig, og må ta stilling til det vi ser
og hører på rasjonelle og emo-
sjonelle grunnlag. Valgene vi tar er
verdi -og interessestyrte – de er
farget av holdninger som igjen
preger våre handlinger. Makten
ligger i dette valget: skal vi se eller
lukke øynene? 

Denne sensommeren har vi ikke
kunnet unngå å se. At det fjerne
har kommet oss nærmere.  At ‘ube-
haget i kulturen’ har invadert vår
trygge intimsfære og fordrer noe
av oss. I nærhetsetikken snakker
filosofen Emmanuel Levinas om en
etisk bevissthet som våkner når vi
møter ‘Den andre’ ansikt til ansikt.
Det er først ansikt til ansikt med
våre medmennesker at vi kjenner
dybden i hva som er rett og galt,
som gjør at vi kan justere våre
moralske kompass bort fra
stereotypiens og fremmed-
gjøringens grumsete farvann. 

Og nå har vi sett de druknede. 
Vi har sett ‘De andre’ på ‘våre’ ferie-
øyer i Middelhavet. Vi ser dem gå
langs veiene i Europa, vi ser dem
innestengt i tog og på lastebiler, vi
ser dem krysse grenser, forsere
piggtrådgjerder og presse både
Dublin og Schengen til bris-
tepunktet. Ja, så nær har krisen
kommet at vi ser den banke på vår
egen dør. Her, i Norge. De er nå blitt
en del av oss. Vi kan velge å snu an-
siktet bort fra disse kjensgjer-
ningene og stå handlingslammet

UN Photo/Bikem Ekberzade LeMoyne



på sidelinjen. Eller vi kan ta et bevisst
valg om å se vår neste som oss selv –
og handle deretter. 

«Kan eg gjørr någe med det?»,
synger Sigvart Dagsland. Det er mange
som svarer ja på dette spørsmålet nå.
De spør ikke lenger om det er noe de
kan gjøre, men snarere hva de kan
gjøre og hvordan. I havet av all maktes-
løshet manøvrerer et større frivillig
fellesskap redningsskuta framover og
viser humanitær nestekjærlighet i
praksis.  

Som soroptimister vet vi at det nytter
å bry seg. Frivillighet er tuftet på en-
gasjement og en tro på at det lille jeg
gjør og kan bidra med, faktisk har en
nytteverdi og skaper positive ringvirk-
ninger. Det har vi erfart gjennom utal-
lige prosjekter som vi er en del av. 

Vi vet også at hånd i hånd med den
frivillige innsatsen må det følge 
politiske initiativ som arbeider for å
finne gode og varige løsninger på
komplekse problemstillinger. I mel-
lomtiden kan vi minnes den danske
filosofen Knud Eiler Løgstrups berømte
utsagn om at «den enkelte har aldrig
med et andet menneske at gøre uden
at han holder noget af dets liv i sin

hånd».  Og for meg ser det ut til at
det nettopp er i de utstrakte
hender vi som frivillige kan gjøre
en forskjell akkurat nå.

Ingrid Løland
GUVERNØRSUPPLEANT

FNs sikkerhetsresolusjon 1325 – et
kvinneperspektiv på sikkerhet
Mangelen på inkludering av kvinner i
konfliktforebygging og oppbyggings-
prosesser etter krig utgjør en sikker-
hetstrussel for verdens befolkning.
UD inviterte i juni til nytt møte i sam-
arbeidsforumet for kvinner, fred og
sikkerhet. De ønsket dialog med frivil-
lige organisasjoner om gjennomføring
av Handlingsplanen for 2015-2018.
Hovedtemaet for møtet var kvinners
deltagelse og integrering av kjønnsper-
spektivet i fredsprosesser og –forhand-
linger.

Statssekretær Hans Brattskar ga en
oppdatering av departementets gjen-
nomføring av Handlingsplanen og 
aktuelle landsituasjoner.  Det er opp-
rettet et nordisk kvinnemeglernettverk,
etter initiativ fra norsk UD, og etter
modell fra Afrika. Meglernettverket skal
bistå ved freds- og forsoningsprosesser.
Senere skal det etableres et globalt
nettverk.
Prioriterte land for norsk UD er:
Palestina – Afghanistan – Columbia og
Sør-Sudan (fokusland for UD både når
det gjelder 1325 og utdanning).
I høst er det 15 års jubileum for SR

1325.  Dette vil UD
markere sammen
med sivilt samfunn.

En representant fra 
Forsvarsdepartementet 
deltok også på møtet. Fra 1.1.2015
kom en ny lov om 1. gangstjeneste,
etter sesjon del 2 vil kvinneandelen
være 37 %, mot 16 % i dag.  På sikt
håper de at antall kvinner vil øke ytter-
ligere.  Det drives opplæring i Irak, og
kjønnsperspektivet er ivaretatt i de
kurdiske styrkene. Etter hvert vil SR
1325 bli en integrert del av Forsvaret.
Bjørg Skotnes fra UD, tidligere daglig
leder i FOKUS, understreket at de vil ut-
vikle strategier og lage en veileder for
UDs engasjement i fredsprosesser.
Konflikter må forstås og løses i et
kjønnsperspektiv. Dette må gjen-
nomsyre alt arbeid i forhandlinger og
gjennomføring av fredsprosesser.
Veiledere med kontekstanalyse for
enkeltland skal lages.  Columbia, hvor
Norge er svært engasjert, kan bli mal
for andre land.

På slutten av møtet ble det åpnet for
dialog med fremmøtte NGO-re-
presentanter. På bakgrunn av en ar-

tikkel i Aftenposten sommeren
2015, som bekrefter at det er tøft
for kvinner å arbeide i Forsvaret, ba
jeg om en kommentar. Hvis Norge
skal være 
aktive i SR 1325, bør vi være gode
rollemodeller for andre land. 

Hva vil Forsvaret gjøre for at
kvinner integreres og trives bedre,
spurte jeg. Hans umiddelbare svar:
Jeg arbeider med sikkerhet, ikke
personal, men vet at mange kvinner
ikke liker å bli kvotert inn og 
bekrefter at Forsvaret skal ta tak i
arbeidsmiljøet. 

Håper dette blir tatt alvorlig 
fremover!

Gerd Louise
Molvig
GUVERNØRSUPPLEANT

Møtet i utenriks-
departementet

FNs sikkerhetsresolusjon



Under slagordet «A lost
Generation? We won’t let that
happen!” har soroptimister fra
Nederland og Tyrkia i samarbeid
med UNICEF hjulpet til med å kjøpe
opp prefabrikkerte skoler. Det kan
utdannes opp til 2160 barn på hver
skole. 

På det nåværende tidspunkt, har
soroptimister fra Nederland fi-
nansierer en slik skole, som in-
kluderer bygningen, læremateriell,
lærerutdanning, og transport til og
fra skolen. Den helhetlige tilnærm-
ingen til prosjektet har ført til flere
fordeler for flytningssamfunnet som
en del av dette prosjektet. Lærere
mottar opplæring og har mulighet
til å arbeide og foreldre kan hjelpe
til på skolen.

Siden krisen i Syria viser ingen
tegn til å stoppe, har soroptimister
fra Nederland også tatt på seg å øke

bevisstheten om
situasjonen for
syriske flykninger
som et viktig og
kontinuerlig
aspekt for
prosjektet. Deres
mål fortsetter å
være «gi håp for
barn og foreldre,
gi barna stabilitet,
en sikker plass og
bli barn igjen.» 

Som den samlende vinner av
«Educate to lead award» for the Best
Practice Award 2015, er den neder-
landske unionen fortsatt sterkt
involvert i dette langvarige prosjektet.
Flere klubber i SI Nederland or-
ganiserer ulike aktiviteter for å samle
inn penger. I april 2016 er det en na-
sjonal event på programmet, en kon-
sert av den kjente pianisten Misha
Fomin i «Consertgebouw» (Kongelig

konserthall) i Amsterdam.

La oss støtte dette inspirerende
prosjektet og vi ønsker SI Nederland
de beste ønsker i det videre
arbeidet.

Aud B. Skare
GUVERNØR

Syria ”Back to School”!

FNs medlemmer ble enige om inn-
holdet i de 17 målene som skal lede
arbeidet for fattigdomsbekjempelse og
utvikling de kommende årene, 2.august
2015. Til sammen skal de løse noen av
verdens aller største problemer innen
2030. Om 15 år er planen blant annet å
ha utryddet all fattigdom og sult, sikre
tilgang til bærekraftig energi, drikke-
vann og sanitæranlegg for alle, sikre
bærekraftig forbruk, oppnå likestilling
og fredelige og rettferdige samfunn.
Det er svært ambisiøs utviklingsplan.
Det er utkastet til de nye utviklings-
målene som nå er vedtatt. De skal bli
formelt vedtatt på FNS hovedforsam-
ling i september. De vil da erstatte de
forrige tusenårsmålene som utløper i
år. Mens tusenårsmålene bare gjaldt
fattige land skal de nye målene gjelde
hele verden.

Men selv om FN-landene nå er blitt
enige om en ny utviklingsplan, har de
ingen krav på seg til å oppfylle målene.
Avtalen er basert på frivillighet. I tillegg
vil det bli dyrt. Det kan by på
problemer. Beregninger tyder på at

oppnåelse av målene vil koste opptil
37.000 milliarder kroner årlig, det til-
svarer omtrent USAs statsbudsjett,
skriver NTB. Finansieringen av målene
skal følges opp på et årlig møte. I til-
legg til de 17 hovedmålene består den
nye utviklingsplanen av 169 delmål
som spesifiserer hovedmålet. I tillegg
skal det utvikles bestemte indikatorer
som kan hjelpe landene å måle om
målene er nådd. 

FNs bærekraftsmål 2015-2030
1.  Utrydde all fattigdom. Ingen skal
leve på under 1,25 dollar dagen.
2.  Utrydde sult, oppnå matsikkerhet,
bedre ernæring og bærekraftig land-
bruk.
3.  Sikre helse og sunne liv.
4.  Sikre inkluderende og likeverdig
kvalitetsutdanning for alle.
5.  Oppnå likestilling, og styrke alle
kvinner og jenter.
6.  Sikre bærekraftig forvaltning av
vann og sanitæranlegg for alle.
7.  Sikre tilgang til bærekraftig energi
som alle kan ha råd til.
8.  Fremme bærekraftig økonomisk
vekst, full sysselsetning og anstendig
arbeid for alle.

9.  Bygge infrastruktur, fremme 
inkluderende og bærekraftig 
industrialisering og bidra til 
innovasjon.
10.  Redusere ulikhet innad i, og 
mellom, land.
11.  Bygge inkluderende, robuste og
bærekraftige byer og bosetninger.
12.  Sikre bærekraftig forbruk og gode
produksjonssystemer.
13.  Bekjempe klimaendringer og 
konsekvensene av disse.
14.  Bevare hav og marine ressurser.
15.  Beskytte og fremme økosystemer
og naturressurser på en bærekraftig
måte.
16.  Fremme fredelige og rettferdige
samfunn og institusjoner for bære-
kraftig utvikling.
17.  Styrke globalt partnerskap for
bærekraftig utvikling.

Kilde:NTB
Hentet fra DAGSAVSEN 4.august 2015 

(Iselin Stalheim Møller)

FN: Ekstrem fattigdom 
er historie om bare 15 år, om verdens 
land får det til.



Verken guvernørene eller
guvernørsuppleantene var på
verdenskonferansen i Istanbul.
Vi har vært så heldige å få
bruke påtroppende
guvernørsuppleant Dora Poni
Loros referat fra verdenskon-
feransen. Det er referat fra
Hilde Grytting og Eva Jemblie
Monssen under aktuelt på
hjemmesida. Det er også en
lenke til SIs referat (engelsk)
samme sted.

Dora Poni Loro fra Bergen 
soroptimistklubb forteller:
Jeg reiste fra Bergen onsdag 8. juli,
spent og med store forventninger om
alt jeg kom til å møte, av vakre Istanbul,
der Europa møter Asia, og 
soroptimister fra ulike deler av verden.
Fra tidlig korrespondanse på facebook-
gruppen vi hadde laget, visste jeg at tre
soroptimister fra Hamar skulle ta
samme fly som meg fra Gardemoen, og
jeg gledet meg til å møte dem. Jeg
møtte dem senere etter at vi an-
kommet Istanbul og pratet gjennom

køen i sikkerhetskontrollen før vi dro
til våre ulike hoteller

Konvensjonen åpnetmed en
«Friendship dinner» ved et stort og
vakkert basseng. Målet var å bli kjent
med hverandre og knytte nettverk. Jeg
var sent ute med online-påmeldingen
og billettene hadde blitt solgt ut, der-
for fikk jeg ikke billett, men gode Karin
Guttormsen ga meg sin billett og
dermed kunne jeg være med. Takk
igjen Karin! 

Middagen var virkelig en flott opp-
levelse der mange av soroptimistene
kledde seg i sine fargerike nasjonal-
drakter. Det var blant annet to
svensker som hadde sine bunader på,
en kenyansk gruppe på fire hadde fine
afrikansk kjoler sydd i soroptimistenes
gule og blå farger og to vakre
koreanske damer i sine nasjonal-
drakter. Det var god mat og god stem-
ning. Vi gikk rundt og ble kjent med
nye. Det som for meg var fascinerende
er den mangfoldige representasjonen
av soroptimister. Jeg hadde et skilt
med navnet mitt og landet jeg re-
presenterer. Der står det Norge, og
mange jeg møtt sa ”Oh, Norway?” Yes,
sier jeg «I’m a black viking from

Norway!», men er opprinnelig fra Sør
Sudan. Utover kvelden og dagene
etter, møtte jeg flere som er 
soroptimister fra land de bor i ,men
som ikke er deres opprinnelsesland.
For eksempel var det, en tysk-norsk
soroptimist, en kenyansk-svensk sor-
optimist, en norsk-svensk soroptimist,
en kamerunsk-tysk soroptimist, en
engelsk-kenyansk soroptimist og flere.
Det viser den globalisert verden vi
lever i og at uansett hvor vi kommer fra
og hvor vi bor, så er vi alle kvinner og
har et felles mål om å bedre kvinners
stilling lokalt og internasjonalt.

Litt fra plenumforedrag og panel-
diskusjon og workshop jeg har
deltatt i.
Den faglige delen av konvensjonen
startet torsdag morgen med Elif
Shafak, en tyrkisk forfatter som fortalte
om hvordan det å skrive kan snakke til
våre indre rom og oss selv, og gjennom
bøker kan vi endre hverandre og
verden. Hun mente det er viktig å flytte
kvinner ut fra den private sfæren og
inn i den offentlige sfæren der de kan
være med å påvirke til endring. Blant
hennes bøker er ”The Forty Rules of
love and Honour”.  

Refleksjoner fra deltakelse på 
20th Soroptimist Convention 
”Educate to lead, fresh ideas empowering
women” 9.-12. juli 2015

Norske soroptimister som deltok på kongressen, Dora Poni Loro er nr. 2 fra  høyre.



ting, blant annet at det å være en
samlet global stemme for kvinner er en
styrke og gir håp om at med tid vil
kvinners stilling forbedres interna-
sjonalt. Vi danner nettverk, vennskap
og partnerskap med ulike aktører, deler
vår kompetanser og erfaringer med
hverandre og blir mer synlig som or-
ganisasjon. Det er viktig å reflektere
over hvorfor våre unge medlemmer
ikke blir igjen i organisasjonen. Viktig å
ta være på medlemmer, og engasjere
dem i prosjekter.

Det ble veldig mye å skrive her, men
det viser hvor mye vi har vært med på.
Jeg er overveldet av alt det vi som or-
ganisasjon gjør ulike steder i verden.
Jeg er stolt av å være en del av et slikt
nettverk, og min deltakelse på konven-
sjonen har bekreftet at det vi gjør i
hver vår lille klubb har stor betydning
og at vi er en del av et stort hele. Møte
med noen av mine afrikanske med-
søstre har også vært en inspirasjon for
meg. Det drives mange gode
prosjekter i de ulike landene som var
representert. Et ønske hos dem var å
danne en afrikansk federasjon, men det
er ikke ennå nok medlemmer til at det
blir til. Målet er og nå et medlemstall
på 2200 medlemmer. 

Jeg kom hjem med mange flotte 
visittkort. Bak hvert kort har jeg et 
ansikt som har gjort inntrykk på meg
og lært meg noe. Jeg har tatt kontakt
med noen allerede og vil ta kontakt
med de andre og prøve å opprettholde
vennskapet. Jeg vil derfor oppfordre
alle som har lyst og mulighet til å delta
på slike arrangementer. Det du får
tilbake av opplevelse, bekjentskap og
lærdom vil du ha som minner for livet
og vil berike livet som medmenneske
og soroptimist. 

Jeg takker unionen for stipend og
sjansen for å kunne være med og opp-
leve dette og klubben min Bergen for
all støtte og engasjement blant
medlemmene, noe som er av stor
motivasjon for meg også. 
Dette har betydd mye for meg!

Soroptimisthilsen fra
Dora Poni Loro, 
Bergen soroptimistklubb

Layout og redigering
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Michael Kaufmann, en forfatter og
konsulent som var med å starte "The
White Ribbon Campaign”, hadde et for-
drag om sitt arbeid med menn i 
forebygging av vold mot kvinner. Hans
fokus er å skape nye konstruksjoner av
maskulinitet og å jobbe for å styrke
fedrene i sine roller, og involver dem i å
kjempe for likestilling og motvirke vold
mot kvinner. Sjekk “MenCare- a global
fatherhood campaign”, www.men-
care.org.

How does education improve
women’s empowerment? Det ble
nevnt gjennom ulike plenums- fo-
redrag, samtaler og paneldiskusjoner
om hvordan utdanning kan styrke
kvinner og deres stilling. Therese W.
Devasahayam, konsulent for UNFPA,
forsker og forfatter av Gender issues in
Asia, Singapore sjarmerte med sin
energiske, bestemte og dyktige bidrag i
diskusjonen om fattigdom og utdann-
ing. Hun nevnte blant annet tidlig 
ekteskap, holdninger og kulturelle
normer og kjønnbasert diskriminering
som hinder til at jenter/kvinner får ut-
danning.  Det ble også nevnt av flere i
panelet om viktigheten av å bruke
mentorer og kvinnelige rollemodeller
som unge kvinner kan se opp til, og
dermed være til inspirasjon.  Jenter
også bør oppmuntres til profesjoner
som naturvitenskap og teknologi, og til
å innta lederposisjoner.

Projects: From design to delivery
(Workshop). Her fikk vi hørt om fire
forskjellige prosjekter initiert av sor-
optimist i partnerskap enten med
lokale myndigheter eller andre or-
ganisasjoner. Et av prosjektene jeg
synes var spesielt bra var et nasjonalt
prosjekt SI Irland drev. Prosjektet heter
“Mental Health and Suicide prevention
for women and Children”. Sarah
McCormack, president for SI Irland,
mente å være med som soroptimist,
med vår styrker og bidrag til å løse et
samfunnsproblem, gjør at vi blir mer
synlig som organisasjon. Dessuten er
det viktig å være bevisst vårt ståsted i
et slikt partnerskap og hvem vi er som
organisasjon.

Advocating for gender equality:
From vision to action. Det er sor-
optimistvisjonen om en 50-50 likestilt
planet i 2020. Som soroptimister har vi
dobbeltrolle: som aktører i det sivile
samfunn krever vi lover/regler som
styrke kvinners stilling og fremmer
likestilling, samtidig bevisstgjør vi om
disse lovene og krever at disse im-

plementeres. Vi blir for eksempel hørt i
FN og kan dermed bidra til endringer
av strategier og lover. Kvinner har
sluttet å være stille! - de snakker ut,
men det er veldig mange konservative
makter som er imot dem, mener Yakin
Erturk, Human Rights Expert og tid-
ligere Special Rapporteur on Violence
Against Women, OHCHR, UN, Turkey.  

Edit Schlaffer, som fikk en velfortjent
SI fredspris, sitt prosjekt “Mothers

Schools”, var konvensjonens høyde-
punkt for meg. Et meningsfullt
prosjekt for mødre av terrorister, der
de blir styrket i deres rolle som mødre,
får økt selvtillit og kompetanse til å
kunne oppdage tidlige tegn av radi-
kalisering i ungene deres. Mødrene
står sammen som søstre og støtter
hverandre i kampen mot radikalisering
og voldelig ektremisme, - en dagsaktu-
ell problematikk vi hører veldig mye
om og opplever.

Jeg ble inspirert av Judith Malika Li-
berman en forfatter, eventyrforteller,
kunstterapeut og trainer som fortalte
så fengslende om Anatoliske kvinner
og historiene bak de vakre tepper de
lager. Bak hvert mønster ligger det en
historie om håp, kjærlighet og drøm-
mer om et liv de ønsker seg. Hun for-
talte om kraften i fortellinger og at
våre drømmer, når vi tydelig visuali-
serer dem og jobber med dem, kan få
dem realisert. Fortelling er en vakker
tradisjon brukt i mange kulturer og er
et middel for læring, inspirasjon og
påvirkning! Dette blir bekreftet av fem
flotte unge stemmer som formidlet
med engasjement og styrke taler de
hadde holdt i en talekonkurranse de
deltok i.  De formidlet om deres drøm-
mer, det som driver dem i livet, motiva-
sjon til å nå deres mål, karrierevalg og
rollemodeller som er så viktig å ha. De
har klart inspirert mange og er gode
rollemodeller for andre unge kvinner,
og potensielle soroptimister.  

I panel med tittel “Listening to the
voices of the future”- formidlet fire
andre unge soroptimistpresidenter om
deres deltakelse i organisasjonen og
hva som bekymrer dem og hva som gir
dem håp? Det ble nevnt mange gode


