
Kjære
soroptimistvenner!

Det har vært et privilegium og en ære
å lede denne fantastiske, verdensom-
spennende organisasjonen av profe-
sjonelle kvinner som ønsker å bidra til at
det enkelte menneske har det godt;
innenfor eget lokalmiljø, nasjonalt og
internasjonalt.

Min internasjonale reise har påvirket
mitt perspektiv på livet. En av tingene
som har påvirket meg mest er måtene
enkeltmedlemmer og klubber har møtt
utfordringer, tatt risiko, og vist både for-
pliktelse og omsorg gjennom sine 
aktiviteter. Organisasjonens største
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PRO-
enkeltaktivum er det globale medlem-
skapet. Jeg vil for resten av livet ta med
meg en rekke gode minner.

Tillat meg å illustrere noen av de
mest spennende og følelsesladete
øyeblikk og erfaringer. Og ha meg
unnskyldt for ikke å nevne alle. For
hvert møte, hvert klubb-besøk, hvert
prosjekt eller kampanje som dere har
arbeidet med , er viktig , og jeg har
setter stor pris på hver og en av dere
og innsatsen deres for organisasjonen.

La meg først fremheve det 
omfattende arbeidet av dem som 
representerer SI i FN-systemet. Jeg har
besøkt alle de 6 lokalitetene og satt
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HUSK!
Dersom klubben har medlemmer
som ennå ikke leser/kan åpne 
e-post med vedlegg, husk å kopiere
guvernørinfo til dem - på papir!

Avskjedshilsen fra 
SI-president
ANN GARVIE

Oktober er allerede halvveis. 
Det er fortsatt gule blader på trærene
her i sør, men det er vel kommet snø
for noen i dette landstrakte landet
vårt.  Nå kan vi sett oss ned og tenne
lys i denne mørke tiden. 
Husk også refleks når dere er ute og
går.

Oktober er en månedhvor nye tillits-
valgte starter på oppgavene sine. 
I dette guvernørnytt presenteres Dora
Poni Loro som er ny guvernørsupp-
leant. Gerd Halmø er ny guvernør. 
Velkommen, begge to. 

De internasjonale styrene har også
skiftet presidenter. SI- past- president
Ann Garvie skriver sine avslutnings-
ord, mens SI-president Yvonne
Simpson forteller om sine vyer  og
tanker. 
Det nye SIE styret har også hatt sitt
første møte. Les spesielt om temaene
som den nye SIE-presidenten Maria
Elisabetta de Franciscis vil fokusere
på.

De nærmeste FN-dagene er også
presentert. Husk at 25. i hver måned
kan vi kle oss i oransje for avskaffelse
av vold mot kvinner.

Aud Baadstrand Skare

info

Oktober

nr. 39



pris på muligheten til å fremme SI i de-
batter, i møter med ambassadører og
med andre representanter for det sivile
samfunn. Vårt arbeid for likestilling, for
bærekraftig utvikling, mot kvinnevold,
utdanning for alle samt utrydding av
fattigdom må fortsatt være SI sine
hovedsatsningsområder.

«See Solar, cook Solar» som har vært
10. desember appellen i min periode,
har påvirket livene til mange jenter,
kvinner og hele samfunn.
Tilgang til lys har gjort det mulig å
studere på kveldstid, solbaserte ovner
har redusert arbeidet med å sanke ved
og fjernet giftige røykkilder, og solbasert
vannfiltrering har gitt rent drikkevann.
Takk til alle for innsatsen.

Jeg var så heldig å få delta på en kon-
gress i hver av føderasjonene, og jeg vil
anbefale alle soroptimister å delta på sin
føderasjonskongress. Det vil garantert
vekke begeistring og gi læring.
Vennskapsbåndene er magiske!

1500 deltok på Nordisk Forum i 2014,
hvor jeg holdt innlegg om soroptimis-
tenes rolle som en stemme inn i FN-sys-
temet. De nordiske soroptimistene
fokuserte på menneskerettigheter,
likestilling og vold.
De synliggjorde på en flott måte vår
profil.  Mine gratulasjoner til dem.

I løpet av presidentperioden min er
det arbeidet videre med strukturen på
det internasjonale styret. Jeg håper det
vil resultere i et mindre styre. Det vil
også bli arbeidet videre med å finne en
optimal bruk av stabsfunksjoner for å
kunne fylle hovedfunksjonene;

påvirkerrollen og effektiv kom-
munikasjon.

Jeg har vært imponert av alt det
flotte prosjektarbeidet som blir
gjort. Og avrundingen av fireårs-
perioden 2011-15 med SI
International Convention i Istanbul
var overveldende. Takk til alle for en
fantastisk innsats med planlegging
og gjennomføring. Jeg synes dette
viste verdien av vår organisasjon, og
at vi skal markere 100-årsdagen for
vårt arbeid i 2021 med å synliggjøre
at vår visjon må blomstre videre de
neste 100 år hvis verden skal nå
målene om likestilling og likhet.

Takk også til alle mine gode med-
arbeidere. Dette har vært mitt livs
reise, og jeg er full av ydmykhet. Jeg
vil verne om og gjemme på hvert
eneste minne og hvert et vennskap.

Takk!     
Ann Garvie

Det nye SIEs styret holdt deres første
møte i Frankfurt, i slutten av september.
Her ble temaet og planen til SIE
presidenten Maria Elisabetta de Francis-
cis, godkjent. Fra og med 1.oktober 2015
er «Education and Women’s Economic
Empowerment» SIEs tema. 
Utdanning er en avgjørende investering
for å styrke kvinner og jenter, kjempe for
likestilling, utrydde fattigdom, eliminere

vold, og mer generelt forbedre kvinner
og jenters liv.  SIE presidenten uttalte at
selv om kvinners status har endret seg
siden 1921, er det fortsatt mange ut-
fordringer igjen. Hun understreket
viktigheten av de nye bærekrafts-
målene, spesielt fire og fem
• sikre inkluderende og likeverdig
kvalitetsutdanning for alle
• Oppnå likestilling, og styrke alle

kvinner og jenter.
Som en del av programmet «Sor-
optimists invest in Education»,
definerte presidenten tre fokus-
områder:
Education and education to lead –
Bidra til utrydding av kjønnsbasert
analfabetisme.
Women’s economic empowement –
Utdanne kvinner og jenter til å bli
ledere i lokalsamfunn og yrkeslivet.
Oppmuntre dem til å gjennomføre
studier og karrierer i vitenskap og
teknologi. Utvikle mentorprosjekt og
opprett profesjonelle nettverk.
Defeating violence against women
and girls – Fremme utdanning som
et middel og verktøy til å eliminere
og å hindre vold.

Alle medlemmene av styret 2015-
2017 vil fasilitere implement-
eringen av dette programmet og
assistere alle de 34 000 medlem-
mene i SIE til å utvikle utdannings-
prosjekt på både lokalt og nasjonalt
nivå.
Presidenten avsluttet med at vi må
justere soroptimistsvisjonen og or-
ganisasjonen til bedre å møte
dagens og framtidas behov for
jenter og kvinner og støtte dem i å
vinne over samfunnsendringer.

Soroptimists INVEST in Education

Det nye SIE-styret; Første rekke fra venstre; Ann Simon - Executive Director  SIE, nr. 4,
påtroppende SIE-president Renata Trottmann Probst, nr. 5, SIE-president Maria Elisa-
betta de Franciscis, nr 6, tidligere SIE-president Ulla Madsen, nr 8, visepresident Sigrid
Ag fra Harstad og Norge.



Til venstre finner du de
ulike logoene for de 17
bærekraftsmålene. 
Mer fakta om disse
målene finner du her:
http://www.soroptimis-
tinternational.org/adv
ocacy/
2030-global-agenda

Det som er viktig nå er
handling 
– ACTION!

Jeg er opprinnelig fra Sør-Sudan, og
kom til Norge for 16 år siden. 
Jeg er gift og har to barn. Jeg er 
utdannet sosionom og jobber i dag på
Empo-Flerkulturelt Ressurssenter i
Kirkens Bymisjon Bergen. EMPO tilbyr
ulike møtesteder, kurs og rådgivning,
samt sosiale, faglige og kulturelle 
aktiviteter, til voksne, unge og familier
med innvandrerbakgrunn. 

Jeg ble medlem i Bergen soroptimist-
klubb i 2011 og har siden det vært et
aktivt og engasjert medlem. Jeg har
spesielt ansvar for koordinering av 
klubbens to prosjekter ”Kvinner til
Kvinner”- et samarbeidsprosjekt 

mellom Bergen Soroptimistklubb
og Empo-Flerkulturerlt Ressurs-
snter, og prosjekt ”Hope Through
Education” i Sør Sudan. 

I 2010 fikk jeg Huldaprisen «Årets
kvinne i fokus» gitt av Positiv Opp-
læring for mitt engasjement og
arbeid med og for innvandre-
kvinner i Bergen, og i 2012 ble jeg
kåret av Leadership Foundations
som en av 10 rollemodeller for inn-
vandrere. 

Dora Poni Loro
GUVERNØRSUPPLEANT

FNs internasjonale dager 
i oktober og november

17
BÆRKRAFTS-
MÅLENE

Vi presenterer:

11.oktober: 
Den internasjonale Jentedagen. En dag
hvor jenters situasjon, særlig i fattige
land settes i dagsorden. I følge FN er det
over 63 millioner jenter som ikke går på
skole. Konsekvensen av dette er at to
tredjedeler av alle analfabeter i verden
er kvinner. Soroptimist-organisasjonen
gjennom sitt utdanningsfond og andre
prosjekter er med å snu denne negative
utviklingen. 

17. oktober: Internasjonal dag for
avskaffelse av fattigdom. Årets feiring er

spesiell da dette er året som avslutter
tusenårsmålene og året for vedtak av
2030 agenda for bærekraftig utvikling.
Årets appell går til alle land med opp-
fordring til å sette i verk effektive tiltak
for å redusere og fjerne fattigdommen.
Oppfordringen går også til interna-
sjonale NGO-er om å bidra i dette
arbeidet.

24.oktober: 
FN-dagen er viet til å gjøre mennes-
kene i verden oppmerksom på FNs mål
og prestasjoner, og sikre oppslutning
om FNs arbeid. Soroptimist-

organisasjon deltar i denne
markeringen med ulike aktiviteter. 

25.november: 
Internasjonale dagen for 
avskaffelse av vold mot kvinner.
I følge FN, vil 7 av 10 kvinner I
verden over oppleve vold i løpet av
livet. Over 600 millioner kvinner bor
i land hvor vold i hjemmet ikke er
forbudt. Dagen markeres mange
steder i landet med seminarer, kon-
feranse og annet arrangement som
setter lys på vold mot kvinner og
oppfordre alle å stå imot strukturer,
kulturer og 
holdninger som
opprettholder
praksisen. 

Dora Poni Loro



Ny internasjonal president:
Yvonne Simpson

Soroptimist International har
den glede  å ønske vel-
kommen til Yvonne Simpson
fra Hokitika, New Zealand,
som vår nye internasjonale
president for perioden 2015-
2017.

Alle som var til stede under det
seremonielle presidentskiftet ved
den 20. internasjonale konvensjonen
i Istanbul tidligere i sommer, var
vitne til gleden og takknemligheten
hos Yvonne Simpson da hun tok
over rollen fra Ann Garvie som
internasjonal president.  Hun er sist i
en lang rekke av internasjonale
presidenter som startet med Violet
Richardson og opprettelsen av den
første soroptimistklubben i Oakland,
California, i 1921. 

Yvonne Simpson sier:
«Å være president gir meg, et helt
vanlig medlem, en uvanlig mulighet
til å bidra med min energi, mine

ferdigheter og min lidenskap for en
bedre verden. Det er et stort
privilegium å være i denne posisjonen
og det påligger et stort ansvar for å
skjøtte den godt. Denne posisjonen er
imidlertid ikke om meg som person,
men handler om å viderebringe
appellen fra Soroptimist International
til våre samarbeidspartnere i FN og
våre egne samfunn: at alle kvinner og
jenter har rett til å leve i en verden fri
for vold, til å bli utdannet og nå sine
mål og til å delta i beslutninger som
angår dem».
Yvonnes lange forbindelse med Sor-
optimist International har gitt henne
en unik innsikt i og forståelse av or-
ganisasjonens historie og de daglige
utfordringene frivillige organisasjoner
står overfor. 

Hun utdyper dette videre:
«Det finnes ingen suksess uten en
etterfølger. Vårt ansvar som ledere,
enten det er på klubbnivå, unionsnivå,
federasjonsnivå eller på det interna-
sjonale nivået, er å gi næring til og in-
kludere de som følger etter oss; vi skal
spille vår rolle i den organisatoriske
overgangen og, når tiden er inne, over-
rekke stafettpinnen til våre
etterfølgere. Min erfaring er at det er
alltid noe nytt å lære, en erfaring som
har hjulpet meg til å forstå viktigheten
av å støtte den frivillige innsatsen på
alle nivåene og bevare grasrot-
mentaliteten i vår organisasjon». 

Yvonne har i 33 år arbeidet ved West-
land High School, og har en livslang
erfaring innen ledelse og utdanning.
Og det er nettopp ledelse som å
kommer til å være i fokus under

hennes neste to-års periode: «Å lede
oss selv, å lede andre og lede or-
ganisasjonen». Hun viser til at det er
opprettet en egen utviklingskomité
for lederskap («Educating Sor-
optimists to Lead») som skal tilby
ledelseskurs gjennom webseminar.
«I tillegg», sier hun, «vil vi gjennom
10. desember appellen samarbeide
med partnere for å tilby utdanning
og muligheter for lederskap for
kvinner og jenter i Nepal».

Et annet viktig området Yvonne
ønsker å fokusere på er betydningen
av nettverksarbeid og ekstensjon: «Vi
skal videreutvikle samarbeid med
andre partnere for slik å styrke vår
stemme i det internasjonale nett-
verket, og vi skal feire den suksessen
vi har hatt gjennom sosiale medier
og aktivt engasjere flere kvinner til å
ta del i våre viktige oppgaver. De er
like relevante i dag som når or-
ganisasjonen så dagens lys». Hun
mener fellesskapet som re-
presenteres av alle soptimist-
medlemmene har en unik mulighet
til å sette disse oppgavene ut i livet.
«Sammen vil vi skape forandring»,
avslutter hun. 

Oversettelse av en noe 
forkortet artikkel fra
websiden 
www.soroptimis-
tinternational.org
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Yvonne Simpson, til venstre sammen med
tidligere SIE-president Kathy Kaaf.

Yvonne, nest bakerste rekke,  sammen med
Soroptimist Leadership Academy (SLA)
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