
SOROPTIMISTENES INTERNASJONALE FN-REPRESENTANTER 
 
NEW YORK 
Ettersom FNs hovedkvarter og generalforsamlingen holder til i NY er det også senter for 
UN Women, FNs avdeling for likestilling og fremdrift for kvinner som ble startet i 2010.  
Soroptimistenes fire FN-representanter i NY jobber for likestilling, bærekraftig utvikling, 
finansiering av bistand, mot menneskehandel, med migrasjon, utdanning, fred og 
sikkerhet. Dette laget med Soroptimister deltar på High Level Political Forum (HLPF), 
Kvinnekommisjonen (CSW) og Kommisjonen for sosial utvikling (CSD). Som igjen fører 
til synliggjøring av Soroptimistene og hjelper til å sette fokus på hva vi jobber for.   
 
Disse representantene er for tiden: Bette Levy, Marie Dámato-Rizzi, Barbara T Rochman 
og Frances Zainoeddin.  Bette sitter også i komiteen for sivilsamfunnsorganisasjoner 
(NGO) i Kommisjonen for kvinners status (CSW), i Kommisjonen for Sosial utvikling og 
fattigdomreduksjon, og er også medlem av Kvinnegruppen for bærekraftig utvikling og 
Sivilsamfunnsorganisasjonenes mental helse komité.  
 
Soroptimistene sponser lærlinger som har lyst til å være til stede på de forskjellige FN-
møtene:  
 
Les mer 
 
GENEVE 
FNs senter i Geneve er det nest største FN-senteret, og har fokus på multilateral 
diplomati, menneskerettigheter og fred og sikkerhet. FNs Menneskerettighetsråd sitter 
her og overser og kontrollerer forskjellige mekanismer i flere land. Dette inkluderer 
Konvensjonen om å fjerne all diskriminering mot kvinner (CEDAW) og FNs 
flyktningskontor er også basert i Geneve. For Soroptimistenes FNs representanter i 
Geneve er det veldig viktig å følge disse menneskeretts-mekanismene og følge opp med 
innspill til regjeringer for å forsikre at det gjøres noe med likestilling og kvinner og 
jenters tilgang på sine rettigheter og fulle frihet.  
 
Disse representantene er for tiden: Wifrida Hendrickx, Sina Stiffler og Sabine Kinzer.  
 
Kvinnekommisjonen for å fjerne alle former for diskriminering av kvinner (CEDAW) 
pågår mellom 13. februar – 3. mars 2017. Og Wifrida Hendrickx og Sabine Kinzer vil 
være til stede.  
 
Les mer 
 
WIEN 
Her ligger FN-kontorene: FNs program for narkotika og kriminalitet (UNODC), 
Kommisjonen for kriminalitetforebygging og rettferdighet (CCPCJ), FNs organisasjon for 
industriell utvikling (UNIDO) og Konvensjonen for Organisert kriminalitet (UNCOC). Her 
er Soroptimistrepresentantene opptatt med saker for å motarbeide vold mot kvinner og 
jenter, menneskehandel, kjønnslemlestelse, kvinner og arbeid og kvinner i 
samfunnsøkonomien.  
 
Disse representantene er for tiden: Dora Vrdlovec og Martina Gredler.  

http://www.soroptimistinternational.org/soroptimist-international-sponsors-intern-programme-un-new-york/
http://www.soroptimistinternational.org/cedaw-66th-session/


Se Dora Vrdlovecs referat fra en konferanse hun organiserte om menneskehandel av 
barn.  
 
Les mer 
 
ROMA 
I Roma ligger FNs matvareprogram (WFP) og FNs organisasjon for ernæring og 
landbruk (FAO). Her konsentrerer Soroptimistenes representant seg om kvinners rolle i 
matvareproduksjon og distribusjon.  
 
Representanten er for tiden: Liliana Mosca.  
Hun har skrevet et referat fra det internasjonale symposiet om bærekraftige systemer 
for sunt kosthold og bedre ernæring, som var i Roma i desember 2016.  
 
Les mer 
 
PARIS 
UNESCO ligger i Paris og dvs at Soroptimistrepresentantene har mest fokus på kvinner 
og utdanning. Siden de fleste NGO-komiteene legger sine konferanser til Paris jobber 
representantene også med saker som Water for all og kvinner og fattigdom.  
 
Representantene er for tiden: Marie-Christine Gries og Rina Dupriet. 
I 2017 ble Marie-Christine valgt inn i NGO-forbindelses komiteen til UNESCO i Paris, og 
Rina vil vikariere for henne etter behov. Dette er virkelig en stor ære, og en mulighet for 
å synliggjøre Soroptimistenes arbeid enda mer.  
 
NAIROBI 
FN-kontoret i Nairobi fokuserer på miljøproblemer og dekker arbeidet til FNs 

miljøprogram (UNEP). Soroptemistenes representanter her fokuserer på kvinner på 

landsbygda, katastroferisk-reduksjon og effekten av klimaforandringer for kvinner og 

jenter.  

 

Representanter for tiden: Alice Odingo og Rose Mwangi. 

De har skrevet en rapport fra en Workshop i Nairobi som tok opp hva som blir gjort og 

ikke gjort etter FNs miljøkonferanse i mai 2016.  

 

Les mer 

http://www.soroptimistinternational.org/report-on-international-round-table-on-child-trafficking/
http://www.soroptimistinternational.org/rome-fao-healthy-diets-improved-nutrition/
http://www.soroptimistinternational.org/reflection-on-the-second-session-of-the-united-nations-environmental-assembly/

