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KJÆRE
SOROPTIMISTER
Soroptimisters visjon verden over er å være ”en global stemme for kvinner”.
Vi er en global stemme på flere måter. Soroptimist International er representert
med klubber i hele 132 land og totalt 80 000 medlemmer som alle arbeider
målrettet under samme visjon med følgende programområder: utdanning,
økonomisk selvstendighet, vold mot kvinner, helse og miljø.
Bevisstgjøring og påvirkningsarbeid innenfor disse områdene er en viktig arbeidsmetode for å gjøre kvinners livssituasjon bedre. Soroptimist International har en
generell konsultativ status i ulike FN -organer og i Europa deltar vi i Europarådet,
European Womens Lobby og er observatør til OSCE. I Norge er vi tilknyttet
FOKUS og arbeider nasjonalt og lokalt for å sette saker og tema på agendaen
overfor myndigheter og publikum.
Videre er handling gjennom prosjektarbeid sentralt for å realisere vår visjon
på en helt konkret og virkningsfull måte. I dette bladet kan du lese om
konkrete prosjekter som norske klubber arbeider med lokalt, nasjonalt og
internasjonalt for å bedre livssituasjonen til kvinner og jenter.
Det er et mangfold av prosjekter, her vises soroptimisters kreativitet. Det er
likevel målrettet da alle prosjekter ligger innenfor våre programområder.
Enkeltvis og samlet utgjør soroptimisters innsats en forskjell.
Soroptimistene utgjør også en global stemme ved
kontakten mellom våre medlemmer og klubber i 132 land.
I dagens noe ustabile og uforutsigbare samfunn er det ikke
minst viktig. Vi vektlegger å bygge fred og internasjonal
forståelse ved å knytte vennskap over landegrensene og å skaffe oss
kunnskap utover det media bringer - eller om tema media ikke bringer.

Norsk Soroptima kommer ut med
4 nummer årlig og er medlemsblad
for Norges 1800 soroptimister. Som
del av Soroptimist International, en
NGO (non governmental
organisation) for kvinner, er vi
tilknyttet FN med representanter i
FNs organer i New York, Geneve;
Wien, Paris, Roma, Nairobi og
Kairo. Soroptimistene har
konsultativ status i FN og
Europarådet. Organisasjonen er en
upolitisk sammenslutning av
klubber og arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fremme av
menneskerettighetene, bedring av
kvinners stilling i alle samfunn,
respekt og forståelse for andres
arbeid.

Norgesunionen og klubbene arbeider nå i prosjekt for å få ut kunnskap og skape refleksjon
om menneskehandel. Dette er grov kriminalitet som rammer kvinner og barn også i våre
lokalsamfunn. Skuespillerne Beathe Frostad og Astrid Elise Sæterøy har produsert og er
medvirkende i fortellerteateret ”Valgt det…” som dreier seg om menneskehandel til prostitusjon. Justisdepartementet og soroptimistene i Norge har støttet produksjonen økonomisk.
Oppfordringen går til alle klubbene. Sammen får vi til et skikkelig løft for å bevisstgjøre
publikum om menneskehandel ved å engasjere fortellerteateret også i ditt lokalmiljø! Sett
i gang planleggingen av lokal forestilling. Informasjon om forestillingen og muligheter for
økonomisk tilskudd finnes på hjemmesiden og ved å kontakte unionsstyret. Forestillingen
bestilles hos beathe.frostad@gmail.com
God jul og godt nyttår til alle medlemmer, hver og en især. Takk til hvert medlem for
målrettet innsats for kvinner og jenter i året som gikk.

Vennlig hilsen

Kirsti Guttormsen
Unionspresident
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OMSLAG: Bildet på forsiden ble tatt i forbindelse med prosjektet «Kvinne møter kvinne» i Stjørdal.
Til venstre Zenab Keita, Stjørdal Internasjonale Kvinneklubb og til høyre Lisbeth Gederaas fra Stjørdal Soroptimistklubb.

Kjære Soroptimistsøstre!
Det er med ydmykhet
Jæren Soroptimistklubb
har tatt over redaksjonsansvaret for Soroptima for de
neste to årene. Vi har stor
respekt for det arbeidet
som er gjort av mange
klubber gjennom årene, nå
sist av Ålesund-klubben.

Dere har gjort en kjempejobb!
Men først og fremst er det
med en stor porsjon
entusiasme vi har tatt på
oss denne oppgaven. Hele
klubben er engasjert, og vi
har hatt workshop med

idémyldring som resulterte
i mange gode innspill til
kommende blader.
På bildet ser vi redaksjonen, fra venstre: Aud
Rugland Thue, Arnfrid
Stakkestad, Ellen Wiik
(redaktør) og Maria Hauge.

3

TEMA // PROSJEKT

Prosjekter

- en av grunnpilarene i organisasjonen vår

Norgesunionen
– eksempler på pågående
prosjekter:
•

Mentorprogrammet

•

Utdanningsfondet (startet i 1985)

•

Moldovaprosjektet (forebygge
menneskehandel i Moldova)

•

Lilla sløyfer (bekjempe
menneskehandel)

•

Fortellerteateret ”Valgt det...”

På hjemmesiden til
Norgesunionen kan du finne
mye informasjon om prosjekter
som pågår.

FORTELLERTEATERET ”VALGT DET”
ER EN FORESTILLING
OM MENNESKEHANDEL
ARRANGØR: NORGESUNIONEN

FOTO: @juanjofotografo
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VED ET TRENINGSSEMINAR VÅREN 2016 BLE FØLGENDE PÅSTAND
FRAMSATT AV SIE PROGRAMANSVARLIG:
A-En klubb uten et prosjekt er en klubb uten framtid.
B-En klubb med et godt prosjekt er oppe og går!
Av Oddveig Stevning (unionens programansvarlige (PA))

I 2014 foretok SI en undersøkelse
blant 1255 klubber, med
4 spørsmål:
1. Hva er den viktigste årsaken til at
klubben din mister medlemmer?
2. Hva mener din klubb er viktig for å få
nye medlemmer?
3. Hva har klubben lykkes best med for å
beholde medlemmer?
4. Hva har klubben din lykkes best med for
å tiltrekke nye medlemmer?
De to svarene som dominerte var
høy kvalitet på prosjektene og synlige
prosjekter.

prosjektarbeid er å gjøre soroptimistenes
arbeid synlig utenfor soroptimistenes egen
organisasjon. Og sist, men ikke minst, er
det viktig å understreke at et prosjekt er
mer enn bare pengeinnsamling.

Programfokusområder,
Advocacy
I dette begrepet ligger påvirkning,
framsnakking og formidling.
I SIE fokuseres det mye på at det innen
Advocacy kan rapporteres til tre programfokusområder:
1. Bidra til å bekjentgjøre FN’s tusenårsmål
og Europarådets mål (være en aktiv
framsnakker)

Hva er et prosjekt?

2. Oppmuntre kvinner til representasjon
lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og være
en global stemme for kvinner

Et prosjekt skal være i samsvar med
soroptimistenes slagord:

3. Være en pådriver innen FN, ECOSOC
(FN’s økonomiske og sosiale råd), og andre
europeiske organisasjoner.

Awareness – Advocacy –
Action (bevisstgjøring –
formidling – handling)

SI’s programmålene
2015 – 2019

Det skal også være i samsvar med SI’s
programfokusområder:

utdanning, økonomisk myndiggjøring, beskjemping av
vold mot kvinner og barn,
helse og miljø
Et prosjekt skal involvere flere soroptimister/
soroptimistklubber. En annen hensikt med

De siste årene har det vært fokusert mye på
prosjekter innen utdanning. Dette henger
sammen med at SI har følgende programmål:
- Mål nr. 1: Soroptimist International skal
bedre kvinners og jenters liv og status
gjennom utdanning, myndiggjøring og /
eller ved å tilrettelegge for læring.

- Mål nr. 2: Soroptimist International skal
være en global stemme for å øke kvinners
og jenters mulighet til utdanning og
ledelse.

10. desember: Den internasjonale Soroptimistdagen
(FN’s menneskerettighetsdag):
De siste årene har SI-president Yvonne
Simpson oppfordret til å bidra økonomisk
til utdanningsprosjektet Educate to lead,
Nepal 2015-2017.

Hver klubb står fritt til å
skape sine prosjekter.
Innen SI’s programfokusområder kan man
arbeide med prosjekter i nærmiljøet, eller
prosjekter andre steder,- alene eller i
samarbeid med andre .
Man kan finne inspirasjon fra norske
klubbers hjemmesider, Norgesunionens
hjemmesider, og hjemmesidene til SIE.
Project Matching – initiativ fra SI – tilbyr
soroptimister å delta i prosjekter utenfor
sitt land eller union. Dette for å øke
interessen rundt prosjektarbeid, kople
klubber, og skape bredere prosjekter.
Programansvarlig og ass. programansvarlig i klubben skal være pådrivere til å sette i
gang prosjekter og informere i klubben om
aktuelle nasjonale og internasjonale
prosjekter. De er og bindeledd mellom
union og klubb, og sørger for at prosjektene rapporteres.

PFR – PROGRAMFOKUSRAPPORT
SI har generell rådgivende status
i ECOSOC – FN’s økonomiske
og sosiale råd. For å opprettholde
denne statusen er det viktig å
synliggjøre vårt arbeid. Dette
gjøres ved å registrere prosjekter
og andre aktiviteter i SIE sin
prosjekt-database.

Rapporten finner man på
unionens hjemmeside:
- Prosjekter - ProgramFokusRapporter

Hva som kan registreres:
- Alle typer prosjekter som klubben
driver,- ved oppstart, underveis og ved
avslutning av prosjekt.

- Enkeltarrangementer
- Salgsprodukter
Innrapporterte PFR danner dessuten
grunnlaget for kåringen av Norgesunionens prosjektpris, samt Europaføderasjonens og SI’s årlige prosjektpriser.
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Landet rundt
Om å ha prosjekt
Hvis dine planer gjelder i år,
skal du så korn. Hvis de
gjelder i ti år, skal du plante
et tre. Hvis de gjelder i 100
år, skal du undervise
menneskene.
Sår du korn en gang, høster
du en gang. Planter du et tre,
høster du ti ganger.
Underviser du menneskene,
høster du 100 ganger.
Hvis du gir en mann fisk,
har han mat den ene
gangen. Hvis du lærer ham å
fiske, har han mat hele livet.
Kuan-Tzu, år 600 f.Kr.

FOTO: @juanjofotografo
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Soroptimist International
arbeider med mange prosjekter rundt om i verden. Informasjon finnes på hjemmesiden.
Prosjekter i Norge
De fleste norske klubbene har små og
større prosjekter på gang. På de neste
sidene presenteres noen av disse.
Noen samarbeider med andre
klubber, og noen samarbeider med
andre organisasjoner.
Det er også vanlig at klubber samler
inn penger for å gi til forskjellige
prosjekter som drives av andre.
Det er givende og interessant å få
være med i en klubb som er aktiv
med prosjektarbeid. Det skaper godt
samhold, og betyr mye sosialt,
samtidig som man føler det er
meningsfullt arbeid.

Tidligere i høst ba vi klubbene
om å sende inn informasjon
om pågående prosjekt i
klubben. På de neste sidene
presenterer vi et lite knippe av
alle aktiviteter klubbene har
meldt fra om. Det er tydelig at
det foregår mye godt arbeid.
Her finnes mange interessante
prosjekt, både lokale og
internasjonale.
De innsendte bidragene viser at
mange klubber har tatt samfunnsansvar, og har pågående prosjekter for å
integrere innvandrerkvinner. Det er
gledelig, og mye godt arbeid gjøres.
Vi vil oppfordre leserne til å gå inn på
klubbenes hjemmesider og lese mer,
både om de klubbene som er nevnt
her og alle andre.
Tusen takk for innsendte bidrag!
Redaksjonen i Soroptima tar gjerne
imot mer informasjon om prosjekter.

Fra fortellerteaterets forestilling ”Valgt det..” Et prosjekt i regi av Norgesunionen.
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PROSJEKT // MO I RANA
Seminaret ”Kvinner kan” samlet et stort antall deltakere.

MO I RANA

ARENDAL
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PROSJEKT
Mo i Rana Soroptimistklubb har
i 2016 jobbet med tre prosjekt.
I tillegg er de i gang med forberedelsene til et nytt prosjekt.
JORDMORPROSJEKT
I KAMBODSJA
Tromsø Mineskadesenter er sterkt
inne i mineskadearbeid i Battambangområdet i Kambodsja. Et av
prosjektene/ tiltakene har vært,
og er, etablering og utvikling av
jordmortilbud til fattige, gravide
kvinner i et område med stor
mineskadebelastning.
KVINNER KAN
Klubben har latt seg inspirere av
kvinner som har skapt sine egne
arbeidsplasser. I forbindelse med
vennskapsdagen ble det arrangert
et seminar med et positivt
fortegn – fire ulike foredragsholdere som har vært med på
å skape sin egen arbeidsplass.
SØSTER ASTRID PRISEN
Mo i Rana Soroptimistklubbs
hederspris utdeles etter utarbeidede retningslinjer som klubben
har vedtatt. Prisen kan gis til
kvinner, lag og foreninger med
tilknytning til Rana og omegn.
Prisen er ment som en honnør
for prisvinnerens innsats for å

PROSJEKT // ARENDAL - GRIMSTAD
Fra førstehjelpsopplæring i Romania.

bedre kvinner og barns stilling i
samfunnet; lokalt, nasjonalt og/
eller internasjonalt. Prisen består
av et diplom i tillegg til et beløp
på 5000 kr. Prisen deles ut hvert
tredje år hvis en verdig kandidat
er funnet. Årets Søster Astrid pris
ble tildelt Kvinnenettverket
NOOR avd. Mo i Rana.
FORTELLERTEATERET
Fortellerteateret er et prosjekt
klubben ønsker å ha fokus på.
Sammen med klubbene i Bodø
og Sandnessjøen vil det bli nedsatt
ei gruppe som skal jobbe med
arrangement høsten 2017 der
Fortellerteateret inngår.
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PROSJEKT
Vannprosjekt: Every little drop
counts.
”Every little drop counts” er
prosjektet som klubben har jobbet
med i flere år. I samarbeid med to
lokale kvinnegrupper og en
hydrolog i Tanzania, har de klart
å få rent vann på skoler. Nå er det
skole nr. 19 og 20 som snart har
”rainwater harvesting systems”.
Dette prosjektet blir grundig
presentert i neste Soroptima.
Klubben har også samarbeidet
med Arendal-Grimstad om
mentorprogram.

ARENDAL
– GRIMSTAD
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PROSJEKT
Mentorprogram.

PROSJEKT // MO I RANA
Bildet viser en nyutdannet jordmor
i Kambodsja.

Klubben har arbeidet med flere
prosjekter:
- Mentorprogram sammen med SI
Arendal.
- Mot menneskehandel: utarbeidelse av
et hefte om hvordan klubben har gått
fram for å belyse menneskehandelproblematikken.
- Romaniaprosjektet i samarbeid med
SI Slatina. Jobber i Olt fylke i Romania
med et blodgivningsprosjekt, og
førstehjelpsopplæring for studenter.
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BERGEN
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PROSJEKT // BERGEN SYD
Blinde og svaksynte ungdommer i Chisinau, Moldova

PROSJEKT
Hope Through Education.
Prosjektet gir utdanning for seks
jenter i Sør-Sudan. Skolejentene
får tett oppfølging av lokal
koordinator og skolepenger/
bøker/uniform/skolemat/transport blir betalt av innsamlede
penger fra Norge. Seks jenter som
ellers ikke hadde hatt mulighet til
å gå på skole, får nå skolegang på
gode skoler i hovedstaden Juba.

HALDEN
BERGEN SYD
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PROSJEKT
Synssenter i Moldova.
”Hjelp Moldova” går ut på å bedre
livssituasjonen for unge mennesker som er blinde og svaksynte.
Klubben er med på å støtte et
synssenter i Chisinau, Moldova
med drift, kursholdere, ungdomskontakt og transport for brukerne.

DRAMMEN

07

HAUGESUND
OG OMEGN
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PROSJEKT
Hjembyen.

PROSJEKT
Møtested for barn, unge og voksne.

Har nå fokus på prosjekter i
hjembyen. Hovedprosjektet er
Skipperstua på Makø. Dette er en
gammel eiendom som barneverntjenesten i byen disponerer. Den
ligger idyllisk til ved sjøen, og her
er det mange barn som har hatt
fine dager. Det er nå stort behov
for renovering av huset, og
klubben vil være med og bidra til
dette både med arbeid og økonomisk hjelp.

I samarbeid med Haugesund
KFUK/KFUM og Haugesund
kommunes flyktningetjeneste
jobber de mye med integreringsprosjektet Forandringshuset Haugesund. Hensikten er å skape et
møtested hvor barn, unge og voksne
kan møtes på tvers av generasjoner
og kulturer. Hver tirsdag møtes ca
100 personer til mat, aktiviteter, lek
og leksehjelp. Klubben støtter
prosjektet økonomisk, og som
frivillige.
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PROSJEKT
Mentorprogram og
arbeid for innvandrerkvinner.
27% av innbyggerne i Drammen
er innvandrere, og klubben har i
mange år engasjert seg ved
Introduksjonssenteret. Arbeidet
består i undervisning/trening i
norsk språk for innvandrerkvinner. To klubbmedlemmer arbeider
med dette tre timer i uken.
Samtidig har de satt i gang et
”venninneprosjekt” – for tiden får
seks kvinner fra Introduksjonssenteret møte en soroptimist for
sosialt venninnetreff minst en
gang pr. måned. Klubben er også i
gang med mentorprogram for fem
kvinner.
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PROSJEKT // HALDEN
Skipperstua blir et godt tilbud
for barn og unge i Halden.

PROSJEKT // HAUGESUND
Haugesund har skapt et møtested
for barn, unge og voksne.

PROSJEKT // BERGEN
Nancy er en av seks jenter som får
utdanning i Sør-Sudan.

TEMA // PROSJEKT

KONGSBERG
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kroppen. Med skjortene fikk de litt
mer bevegelsesfrihet. Etter hvert
ble det kjøpt inn stoff i Russland og
skjortene ble sydd lokalt, da fikk
man mer for pengene. Klubben har
også kjøpt inn en fødeseng til
sykehuset i Nikel. Like før sommeren ble det startet et prosjekt med
innvandrerkvinner der klubben
samles en kveld i måneden for å
strikke, ha sosialt samvær og gi
dem muligheten til å snakke norsk.

PROSJEKT
Internasjonal kvinnegruppe.
Klubben har flere prosjektgrupper,
og også flere prosjekt rettet mot
innvandrerkvinner. Klubben er
også fadder for SI Ruse, Bulgaria,
og har hatt felles prosjekter med
dem. Nå prøver de å få til et
samarbeid om engelsk språkopplæring for medlemmer i SI Ruse.
Kafeprosjektet gir klubben
inntekter som brukes til egne
prosjekter, og gaver. Lørdag
nærmest 10. desember arrangeres
kafe der det og selges lodd samt
diverse annet.

KONGSVINGER
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PROSJEKT
Hope for women.
Klubben er gudmor og vennskapsklubb til SI Prishtina i
Kosovo. Sammen med denne
klubben og SI Gjakova (Kosovo),
har de prosjektet ”Hope for
Women”. Prosjektet har som mål
å lære kvinner et håndverk og
gjøre dem i stand til å tjene penger
og forsørge familien. Soroptimister driver et senter hvor det
undervises i søm, strikking,
hårpleie, blomster etc. Kongsvinger-klubben bidrar økonomisk, og
har også besøkt dem flere ganger.
I tillegg støtter klubben et lokalt
krisesenter, jobber med å gi ut bok
om en kvinnelig krigsveteran, og
arbeider for et godt miljø i klubben.
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KIRKENES

FØDEAVDELINGEN I
NIKEL, RUSSLAND
Det prosjektet som har pågått over
lengst tid og som har fått mest midler
fra klubben, er fødeavdelingen i
Nikel, Russland.
Det startet med at klubben kjøpte
babyskjorter som de tok med over
grensen. De nyfødte på avdelingen ble
reivet med armene tett inn til

LILLEHAMMER
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MOT VOLD
Noen av medlemmene har også
strikket oppvaskkluter, heklet
nåleputer, blomster og lyslykter i
oransje garn, med fokus på å få inn
penger til prosjekt som jobber for å
forhindre vold mot kvinner. Blant
disse er Norasenteret i Kirkenes.
UTDANNINGSFONDET
Klubben har også kransekaker
som er bakt av et av medlemmene,
til utlodning. Pengene derfra har
gått til utdanningsfondet.

NARVIK
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PROSJEKT
Women in development.

PROSJEKT
Vennskapsklubb i Kibungo, Rwanda.

Har forskjellige aktiviteter for å
samle inn penger, stiller blant
annet på dugnad på Birkebeinerrennet. Innsamlede midler gis til
Utdanningsfondet, ”Women in
development” (Sierra Leone),
og det lokale krisesenteret.

Har vennskapsklubb i Kibungo,
Rwanda. Sammen med en klubb i
Frankrike og en klubb i Luxembourg
støtter de et skolekjøkken for voksne
kvinner i Kibungo. Her skal kvinner
lære seg å bli kokker, servitører etc.
De skal også lære å drive en kjøkkenhage og blomsterhage. Målet er at
kvinner som ikke har mulighet til
høyere utdannelse, kan lære seg et
yrke.

PROSJEKT // LILLEHAMMER
Dugnad under Birkebeinerrennet gir penger til klubbens prosjekt.

PROSJEKT // NARVIK
Innvielse av nytt skolekjøkken.

9
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PROSJEKT // OSLO
Broderier finansierer hele familier.

PROSJEKT // OSLO
Fantastiske broderier.

OSLO
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PROSJEKT
Mapula broderiprosjekt.
Det største prosjektet til klubben er
støtte til Mapula broderiprosjekt i
Sør-Afrika. Prosjektet som finansierer hele familier, sysselsetter ca 160
kvinner. Prosjektet støttes av flere
soroptimistklubber i Europa.
Mapula-broderi har høy samleverdi,
har vært utstilt i Europa, og har fått
flere priser. Det samme prosjektet er
nå startet i Rwanda.

JULEMERKER
Larvik soroptimistenes eget julemerke
til salgs! Ark med 10 merker - kr 25,- +
porto. Inntekten går til Norske
Soroptimisters Utdanningsfond.
Bestilles hos Margaret Støle Karlsen
på e-post: thorka2@online.no

For å få penger til våre to store
prosjekter, har vi flere aktiviteter som
på en enkel måte genererer inntekter:
• SORORD. Larvik-klubbens eget
medlemsblad.

LARVIK
OSLO
-NORDSTRAND
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PROSJEKT
Språktrening på kjøkkenet.
Prosjektet ”språktrening på kjøkkenet” foregår i et privat kjøkken.
Fire-fem klubbmedlemmer og seks
innvandrerkvinner møtes og lager
en enkel rett samtidig som de gir
språktrening. Målsetting er å ha
dette en gang pr. måned.
ROSA-PROSJEKTET
Klubben bidrar til Rosa-prosjektet
med en ”startbag” (personlige ting,
toalettartikler). Dette er et samarbeid
mellom Helsedepartementet og
Krisesenteret i Oslo, som yter hjelp
til kvinner som er ofre for trafficking. For tiden jobber klubben
mye med rekruttering for å få nye
yngre medlemmer.

10

utdannet nå; den ene er bygningsingeniør og den andre har fått eksamen
i datateknologi. Vi er nå i gang,
gjennom vår vennskapsklubb
Gisenyi, med å få nok en student
som vi kan hjelpe frem til en
høyskoleutdanning.
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PROSJEKT
Ett prosjekt som har vært hjertebarn i
klubben gjennom de fleste år, er
Norske soroptimisters utdanningsfond.
Larvik-klubben har for tiden to store
prosjekter:
MOLDOVA: 25. mai 2015 chartret vi
SI Stefan Voda i Moldova og følger
kvinnene i klubben, tett. I samarbeid
med klubben har vi nå satt i gang et
engelskkurs. De har fått tak i en god
engelsklærer og stort sett alle klubbmedlemmene er med på kurset som
strekker seg over to semestre.
RWANDA: Gjennom Kirsti A.
Renauds hjelpefond og Larvik-klubbens midler, har vi som klubb kunnet
hjelpe to unge jenter i Rwanda med
høyskoleutdanning. De er begge ferdig

• JULEMERKER. Vi startet opp i
2002 og har designet 5 forskjellig
merker.
• JAZZKONSERT. Gjennom årene
er det blitt ni jazzkonserter, alle i
Larvik kirke.
• MILJØNETT. Larvik-klubben satset
tidlig på å få ned forbruket av
plastposer og satset på egne miljønett.
• VANNdring. På FNs Vann-dag, 22.
april, arrangerer vi VANNdring i
nærområdet for å fokusere på hvor
langt kvinner i land må gå.
• GULL- OG SØLVRINGER.
Klubben har egen gullsmed som har
designet og laget soroptimistringer.
• PØLSE-UTDELING. Gjennom en
Vestfold-basert bedrift har Larvik-klubben fått en trivelig jobb. Vi
deler ut pølser og brus til kunder som
kommer innom når bedriften har
langåpne dager.
• KVINNEKAFÉ. Et samarbeid med
Larvik sanitetsforening der vår
oppgave er å samtale med innvandrerkvinner som er kommet til byen.

TEMA // PROSJEKT

SANDNESSJØEN
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PROSJEKT
Et barnehjem i Matatiele i
Sør-Afrika.
Hovedprosjektet er barnehjemmet
i Matatiele i Sør-Afrika. Pengene
som overføres dit skal gå til
kompetansetiltak for ansatte ved
barnehjemmet. I år kom det
hilsen fra lederen ved barnehjemmet med melding om at klubben i
år har vært med på å utdanne to
”mamaer” som har fullført
utdanning i sosialt arbeid/
sosionom.

FOLLO
OG RYGGE

SKIEN
-PORSGRUNN

20

PROSJEKT // SVOLVÆR
Arrangement for innvandrerkvinner.

STJØRDAL

22
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PROSJEKTER
Moldova.
Prosjektsamarbeid i Moldova i
samarbeid med SI NISPORENI
(Moldova). En lærer fra gymnaset
i Nisporeni underviser soroptimister der i engelsk.
Har også støttet kvinneavdeling
på sykehuset, barnehager, + sendt
klær, sko etc.

SIGDAL

PROSJEKT // FOLLO
Undervisning, aktiviteter i Moldova.
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PROSJEKT
OKI - Oss kvinner imellom.

PROSJEKT
Innvandrerkvinner lokalt.

Siden 2012 har klubben arrangert
møter annenhver onsdag, hvor de
inviterer innvandrerkvinner. De får
språktrening og lærer om norsk
kultur. Innvandrerkvinnene forteller
fra sine land, og om hvordan de har
det i Norge. Tema på møtene varierer,
for eksempel kosthold, helse, sang,
musikk, kvinnerollen, håndarbeid.
Antall gjester varierer, og det er plass
til flere.

Kvinners stilling i samfunnet både
lokalt og internasjonalt er viktig
for klubben, og de støtter prosjekter gjennom Norgesunionen.
Klubben har også invitert Stjørdal
Internasjonale Kvinneklubb for å
bli kjent med innvandrerkvinner,
og har avtalt samarbeid med dem
videre framover. Det flotte bildet
på forsiden er fra en av disse
aktivitetene.

STEINKJER
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PROSJEKT
Internasjonale dametreff.

PROSJEKT
Samarbeid med kommunen.

Har det siste året arrangert
internasjonale dametreff for
flyktningekvinner en gang pr.
måned. Treffene har inneholdt
informasjon og aktiviteter, for
eksempel å lage mat, svømme
samt forskjellige turer. Dette
prosjektet vil fortsette. Klubben
ønsker velkommen eventuelt
nye flyktningekvinner (+ døtre
fra 14 år).

Klubben samarbeider med
Steinkjer kommune og ”Jobbsjansen” om språktrening og veiledning av utenlandske kvinner.
Prosjektet har pågått i to år, og vil
fortsette videre. Klubben er aktiv,
og arrangerer/deltar på mange
aktiviteter. Innsamlede penger
brukes gjerne til for eksempel
Utdanningsfondet. Andre
aktiviteter: moteoppvisning,
bokkveld, lyssalg, etc.

SVOLVÆR
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PROSJEKT
Arrangement for innvandrerkvinner.
Internasjonalt vennskap og
forståelse bør starte her hjemme,
og siden det var mange innvandrere i Svolvær, startet klubben i
2003 med arrangementer for
innvandrerkvinner. De har fire
arrangementer pr. år og tar opp
forskjellige tema. Før sommeren
har de en utflukt der barna også
får være med.

11
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TRONDHEIM
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PROSJEKT
Utdanningsprosjekt.
Emilia – farmasøytutdanning i
Zagreb, Bosnia og soroptimistklubb i Katmandu, Nepal.
Klubben har forskjellige aktiviteter for å samle inn penger. Blant
annet støttes ”Emilia” - farmasøytutdanning i Zagreb, Bosnia.
Kunstutstilling i samarbeid med
Modern Art Gallery i Trondheim
- her går 25% av inntektene til en
soroptimistklubb i Katmandu,
Nepal.

PROSJEKT // TRONDHEIM
Kunstutstilling gir inntekter til klubbens prosjekter.

ÅLESUND

27

PROSJEKT
”Boken kommer” og
Syria back to school”.

TRYSIL
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PROSJEKT
Utdanningsfondet.
Klubben har forskjellige aktiviteter for å samle inn penger, og
sender gjerne bidrag til Utdanningsfondet. Blant annet låner de
skolens kjøkken for å bake før jul.
Sirupstynnkake og potetlefser
selges på stand på Trysilsenteret.

VOSS

Aktiviteten ”Boken kommer” innebærer at klubbmedlemmer
bringer bøker fra biblioteket til
brukere som ikke selv kan komme
seg tdit. Dette utføres en gang pr.
måned.
Inntekter fra arrangement sendes
til ”Syria back to school”. Prosjektet drives av soroptimistklubber i
Nederland i samarbeid med
Unicef. Formålet er å gi syriske
flyktningebarn som bor utenfor
flyktningeleire skolegang.

26

PROSJEKT
Barnehjem i Mostar.
Gjennom et medlem i klubben har
de blitt kjent med et barnehjem i
Mostar, Bosnia. Her bor foreldreløse barn, og barn som av forskjellige grunner ikke kan bo hjemme.
Klubben støtter barnehjemmet
med skolemateriell og bøker til
biblioteket. De besøker barnehjemmet en gang hvert år for å
undersøke behovet for hjelp.
PROSJEKT // TRYSIL
Fra Trysilklubbens bakeaktivitet.

12

PROSJEKT // TRYSIL
Sosialt og hyggelig med
baking. Det gir inntekter også!

TEMA // PROSJEKT

RINGERIKE
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PROSJEKT
Fargerik aldring.
PROSJEKTETS MÅL
Fra mismot til livsmot.
MÅLGRUPPE
Voksne/eldre innvandrerkvinner.
Studier viser at tilgjengelige
møteplasser for kvinner med
innvandrerbakgrunn har stor
betydning for økt trivsel, velvære
og livsmot, og for å hindre
isolasjon, tristhet og mismot.

GJENNOMFØRING
Det startet i mai 2015, etter initiativ
fra en soroptimist (Astrid Opsahl).
Fra begynnelsen deltok fem kvinner
fra Somalia, Afghanistan og Kina
og fire norske frivillige. Etter ti
måneder er det seks norske og ni
innvandrerkvinner. Kvinnene
møtes en gang pr. måned.

utstillinger og gallerier, kafebesøk.
Det utvides med andre aktiviteter
etterhvert som man blir bedre kjent
og får erfaring med hva deltakerne
ønsker seg.
Fram til sommeren 2016 hadde de fast
møtested på Restaurant Rumi hver
andre tirsdag i måneden. På menyen
stod det kaffe og vafler.

AKTIVITETER
Blant aktivitetene har vært sosialt
samvær og et hyggelig måltid i
private hjem, tur i skog og mark,

13
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KLUBBER SOM ER MED I DAG
BERGEN, OS OG VOSS (SAMARBEIDSPROSJEKT)
RINGERIKE
DRAMMEN
STAVANGER
TRONDHEIM SYD
RØROS

TEKST: Redaksjonen og Tone Lønning, Norske soroptimisters mentorprogram Hordaland
FOTO: Bergen soroptimistklubb

MENTORPROGRAMMET
Mentorprogrammet er et av Norgesunionens prosjekter, og modellen er også
utviklet av Norgesunionen.
Se gjerne Molde Soroptimistklubbs
”Evalueringsrapport mentorprogram 2013 og 2014”. Denne ligger på
websiden vår.

Målsettingen er å styrke

jobbmulighetene i Norge for innvandrerkvinner med høyere utdanning.

Målgruppa er innvandrerkvinner

med eller uten jobb, i alderen 20-45 år.
En forutsetning er at de har høyere
utdanning, gode norskkunnskaper og
har motivasjon for å komme videre i
arbeidslivet.

Ønsker din klubb
å bli med i mentorprogrammet?

I et mentorprogram kobles en

mentor (veileder) og en adept

(den som veiledes) sammen. De møtes
for samtaler over en avgrenset
tidsperiode. Adepten formulerer et
mål, som hun ønsker å utvikle seg
mot. Mentoren er veileder i denne
prosessen og bruker sine erfaringer
og kunnskap til å gi veiledning og
støtte, blant annet i jobbsøkeprosessen.

Varighet og omfang
Programmet går over en periode på
ca. et år. Mentorpar møtes for to timer
lange månedlige samtaler, til tid og
sted som de avtaler. Samtalene skal
være preget av dialog, likeverdighet
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og gjensidig tillit. I tillegg blir det
samlinger om arbeidslivsrelaterte
tema (norsk arbeidsliv, kulturelle
koder, nettverksbygging og kommunikasjon) og erfaringsutveksling.

Mentoropplæring
Alle mentorer får opplæring av
personer som har profesjonell
kunnskap og erfaring fra mentorarbeid. Formålet med opplæringen
er å skape bevissthet om rollen som
mentor (eks.: arbeidslivsrettet,
tidsbegrenset, taushetsplikt). Noen
kulturforskjeller vil bli belyst.

Ta kontakt med
Rådgivningsgruppen:
mentor@soroptimistnorway.no
Ellers finnes mye interessant
informasjon på nettsidene til
Norgesunionen og de enkelte
klubbene. En anbefaling er
Drammen Soroptimistklubb
sin bruksanvisning:
”Hvordan kom Drammen i
gang med mentorprogram?”

TEMA // PROSJEKT

BERGEN
Da Bergen Soroptimistklubb
bestemte seg for å gjennomføre
mentorprogrammet, tok vi
utgangspunkt i retningslinjer
gitt av Norgesunionen og
klubbens egne erfaringer med
prosjekter med innvandrerkvinner i samarbeid med
Kirkens Bymisjons Empo –
flerkulturelt ressurssenter.
Erfaringer fra tidligere prosjekter hadde lært oss at gjensidig
læring i et nettverk av norske
kvinner og innvandrerkvinner
kan styrke alle som deltar og gi
positive ringvirkninger for
både innvandrere og norske.
Bergen Soroptimistklubb er i gang med
andre gjennomføring av mentorprogrammet, nå i samarbeid med soroptimistklubbene på Os og Voss. Elleve
engasjerte soroptimister fra forskjellige
yrker er mentor for hver sin innvandrerkvinne med høy utdanning og
sterk vilje til å utvikle seg videre i
norsk arbeidsliv. Deltakerne er fra
Polen, Iran, Kina, Thailand, Burundi,
Marokko og Hellas. Forrige gang
deltok kvinner fra Kenya, Zambia,
Pakistan, Latvia og Polen. Informasjon
om mentorprogramtilbudet ble spredt
via facebook og egen nettside, pluss

Mentorprogrammet utvikler innvandrerkvinner
og soroptimister i Hordaland
ved brosjyrer distribuert til kommunene, NAV, bibliotek, Røde Kors og
Kirkens Bymisjon. Utvelgelsen av
deltakere ble gjort ut fra søknader, CV
og intervju. Noen søkere var uten jobb,
mens andre hadde en jobb der de ikke
fikk brukt utdannelsen sin. Avgjørende
for utvelgelsen var søkernes motivasjon. Da åtte mentorpar fullførte første
gjennomføring av programmet i
Bergen i juni, hadde flere hatt en litt
famlende start etterfulgt av perioder
med motløshet inntil de endelig nådde
et arbeidslivrettet mål. Mange fikk en
ny, men midlertidig jobb. Alle fortalte
at de hadde fått mer tro på egne
ressurser og muligheter, i tillegg til
bedre forståelse av norsk kultur og
større nettverk.

gi fornyet pågangsmot. Bedre
norskkunnskaper blir en bieffekt.

Mentors hovedoppgave er å veilede
og styrke en innvandrerkvinne (på vei
inn) i norsk arbeidsliv. Tilbakemeldinger forteller at gjennom månedlige
parsamtaler opplever mentorparene
et læringsfelleskap der den som
veileder og den som veiledes utvikler
seg sammen. Tidlig avklaring av
forventninger og utforming av
realistiske målsettinger med utgangspunkt i innvandrerkvinnens behov, er
avgjørende. Ved å stille åpne spørsmål
og sette søkelys på muligheter, kan
mentor bidra til at det blir lettere å
finne veier videre og klare å gjøre mer
selv. Viktigst blir det mange ganger å

Som medlem i Folkeuniversitetet, gir
Norgesunionen økonomisk støtte når
mentorprogrammet er registrert som
kurs. Etter voksenopplæringsloven kan
kurs låne gratis lokaler av kommunen.
Samlingene våre har vært på universitetet, i rådhuset og på bibliotek.
Utgiftene er begrensede, bl.a. til enkel
bevertning. Soroptimister og andre har
gitt mentoropplæring og holdt foredrag
uten honorar.

Mentorene har fått opplæring i
mentoring, bl.a. i rollespill. På første
fellessamling fikk alle innføring i
suksessfaktorer og fallgruver, bl.a.
om målsettinger, roller, rammer og
taushetsplikt. I tillegg til mentoringsamtalene, deltar innvandrerkvinnene
på to såkalte adeptsamlinger. Underveis i programmet samles mentorene
to ganger for erfaringsutveksling, ledet
av en erfaren veileder. Dessuten deltar
både mentorer og innvandrerkvinner
på felles jobbsøkerkurs og avslutning
med evaluering. Vi planlegger også et
nettverkstreff for både nåværende og
tidligere deltakere.

Vi oppfordrer flere klubber til å
gjennomføre mentorprogram, fordi det
er lærerikt samtidig som det bidrar til
integrering og større mangfold!

MENTORS HOVEDOPPGAVE
ER Å VEILEDE OG STYRKE
EN INNVANDRERKVINNE
(PÅ VEI INN) I NORSK ARBEIDSLIV
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MOTESHOW
UTDANNER KVINNER
PENGER SAMLET INN
GJENNOM MOTESHOW
BLIR BRUKT TIL UTDANNING
AV KVINNER I GUATEMALA
TEKST OG FOTO: Jæren Soroptimistklubb
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Idéen med å arrangere et
lokalt moteshow for å samle
inn penger til utdanning av
kvinner i Guatemala har blitt
et godt prosjekt for Jæren
Soroptimstklubb.

være spesielt for Jæren Soroptimistklubb, og fokus skulle selvfølgelig
være utdanning av kvinner. Vi
ønsket dessuten å profilere klubben
på en positiv måte i lokalmiljøet.
Gjennom moteshowet fikk vi oppfylt
alle tre punktene.

Det startet med et ønske hos Jæren
Soroptimistklubb om å ha et eget
innsamlingsprosjekt, som hele
klubben kunne involveres i. Vi
ønsket også at innsamlede midler
skulle gå til et prosjekt som kunne

Da det ble foreslått å gi overskuddet
til Idas Hjelpefond, skurret dette litt,
siden Idas Hjelpefond driver barnehage og finansierer medisinske
operasjoner av barn. For oss soroptimister er alltid tanken om bidrag til

utdanning det viktigste. Problemet
ble løst ved at vi gjorde en avtale med
Ida Jaarvik Hetland om at pengene
skulle øremerkes utdanning av
kvinner.

Noen råd til gjennomføring av prosjekt
Prosjektgruppen deler gjerne av
erfaringene de har gjort: - Vår styrke
har vært ryddighet i hele prosessen.
Forslag og vedtak har gått formell vei
og er blitt grundig forankret i

TEMA // PROSJEKT

klubben. Ryddighet har vært nøkkelord også i utarbeidelsen av avtaler og
prosjektbeskrivelse. For eksempel
inneholder samarbeidsavtalen mellom
Idas Hjelpefond og Jæren Soroptimistklubb nøyaktige beskrivelser av
gjensidige forpliktelser.
Helt fra ideen om moteshow ble lansert
i desember 2013, har vi arbeidet
målrettet fram mot selve dagen,
16. april 2015. Noe av det første vi
gjorde, var å kontakte Sandnes
Soroptimistklubb. De har gjennomført
vellykkede moteshow i en årrekke. Av
dem fikk vi god informasjon og nyttige
tips med på veien.
Det er også viktig å understreke den
betydning klubben vår som helhet har

hatt. Alle medlemmer har tatt på seg
ulike oppgaver som markedsføring,
plakater og billetter, loddsalg, innkjøp
og salg av drikkevarer, og ikke minst:
å være mannekenger!
Etter suksessen med moteshowet i
2015, var vi raskt i gang med ny
planlegging for et moteshow i 2016, et
arbeid som ble mye enklere. Og hva
økonomien angår, viser tallene sitt
tydelige språk. (Se egen faktaboks
Tallenes tale)
Vi er nå godt i gang med planleggingen
av moteshow i 2017. Kanskje er det blitt
en årlig begivenhet? En ting har vi lært:
Å jobbe med prosjekt er kjekt! Å jobbe
med prosjekt som gjentas hvert år er
enda kjekkere!

SAKSBEHANDLING

– 17 måneder fra ide til moteshow
Desember 2013
Januar 2014
Februar 2014
Mars 2014
April 2014
Oktober 2014
November 2014
November 2014
Desember 2014
16. april 2015

Ide / forslag / vedtak om moteshow
Gruppa konstituert
Gode råd fra Sandnes Soroptimistklubb
Erfaringer fra andre moteshow
Avgjørelse om sted, tid, butikker
Forslag og godkjenning om at pengene skal
gå til Idas hjelpefond
Avgjørelse om mat, drikke (husk skjenkeløyve)
Bestilling av catwalk, musikk, lyd, lys
Ansvarsdeling av oppgaver til hele klubben 		
MOTESHOW

TALLENES TALE
Overskudd moteshow 2015

kr. 40.000
Overskudd moteshow 2016

kr. 60.000
Overskudd moteshow 2017

kr. 60.000 (budsjett)
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VED ARBEIDSPLASSEN
Ana har fått en moderne symaskin

Utdanningssituasjonen
i Guatemala
Mer enn 20% av fattige jenter i
Guatemala har faktisk ikke mulighet til å gå på skole i det hele tatt.
I tillegg fører utilstrekkelige
sanitæranlegg i skolen og begrenset
støtte fra foreldrene til at mange
jenter slutter tidlig. Mer enn
halvparten av jentene fullfører ikke
en gang grunnskolen... Med ingen
eller bare noen få års utdannelse,
må de ofte arbeide for å støtte
familiene sine og sørge for mer
inntekt. Mange jenter i Guatemala
får også svært tidlig barn selv.

Målrettet, direkte hjelp
Jæren Soroptimistklubb vil bidra til
at kvinner får utdanning i Guatemala, Antigua eller omegn. Avtalen
gjelder fra januar 2016 i en 5 års
periode, med en årlig overføring av
økonomiske midler som øremerkes
utdanning for en kvinne i 1 år.

Prosjektarbeidet er et bidrag til to
av Soroptimist Internationals mål 1)
Bedre kvinners og jenter mulighet
for formell og uformell opplæring
og 2) Bedre muligheter for økonomisk selvstendighet og bærekraftige
arbeidsvilkår for kvinner.
Dette året startet Silvia (24) og Ana
(28) på en toårig yrkesutdannelse
der de lærer å sy klær. Vi får stadig
oppdatering på hvordan det går,
med bilder og mailer. Målet er at de
kan forsørge seg og ungene på en
god måte etter endt utdanning.
På denne måten kan vi gjøre en
forskjell i livene til Silvia og Ana.

IDA MOTTAR SJEKK
En glad idealist mottar årets gave

Jæren Soroptimistklubb har funnet
en etablert organisasjon som
klubben kan arbeide gjennom.
Samtidig vil prosjektet ”Utdanning
av kvinner i Guatemala” ved å være
tilknyttet Idas Hjelpefond, en
organisasjon med stor oppslutning
her på Jæren, kunne få mer goodwill
i nærmiljøet enn andre prosjekter
som er mindre kjent i distriktet vårt.
STOLT SKREDDER
Silvia med litt av produksjonen

Fakta om Ida Jaarvik Hetland
• Født i 1987 og vokste opp på Bryne.
• Studert økonomi og internasjonale
spørsmål i England, i Sør-Afrika, i
Costa Rica, i Colombia og i USA.
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• Idas egne ord: ”Jeg har sett og
opplevd mye og bestemte meg for å
gjøre en forskjell for dem som ikke
er like priviligerte som oss fra
Norge. Idas Hjelpefond ble resultatet av det i 2010.”

TEMA // PROSJEKT

Idas Hjelpefond
Lokalt drevet prosjekt med internasjonal målgruppe
TEKST: Jæren Soroptimistklubb
FOTO: Idas hjelpefond

Ida forteller:
- Det var da jeg besøkte min studiekamerat Luis i 2007 at jeg fikk øynene
opp for det nydelige landet Guatemala.
Luis var blant eliten i landet, likevel var
fattigdommen rundt oss overveldende.
Dette var mitt første møte med verdens
brutale urettferdighet.
Med bachelorgraden i boks dro jeg
tilbake til Guatemala i 2009, denne
gang for å ta spansktimer og jobbe som
frivillig. Vel hjemme i Norge tenkte jeg
at ”Det må vel gå an å bidra mer enn
bare å jobbe!”
- Jeg bestilte derfor ny tur til Guatemala et halvt år senere. I førjulstida,
like før jeg dro, avla jeg min lokale
bank et besøk og opprettet en egen
konto øremerket ”Veldedighet”. Av
skattemessige årsaker spurte banken
hvor mye jeg regnet med å få inn på
kontoen. Max 2.000 kroner, svarte jeg,
uvitende om hva som kom til å skje de
neste timene. Da jeg kom hjem fra
banken denne ettermiddagen, opprettet jeg Facebook-gruppen ”Ida trenger
DIN hjelp”. Invitasjoner ble sendt til
venner og kjente med teksten ”I januar
reiser jeg til Guatemala for å hjelpe
underernærte barn ved klinikken Casa
Jackson og håper DU kan gi din støtte,
slik at vi kan få kjøpt inn mat og

medisiner til dem!” Responsen var
enorm. Allerede første døgnet kom det
inn nærmere 5.000 kroner. I løpet av
tre uker hadde ”max 2.000 kroner”
blitt til over 70.000 kroner som jeg
kunne ta med meg til Guatemala. Jeg
var mildt sagt overveldet! Dette hadde
ikke en 22 år gammel student fra
Bryne våget å drømme om.

Idas Hjelpefond blir til:
Etter å ha sett den store givergleden
både blant kjente og ukjente, bestemte
jeg meg for at dette måtte inn i ordnede
forhold. Det var utvilsomt bare
begynnelsen på noe stort, tenkte jeg
- og Idas Hjelpefond ble til i mars 2010!
Gjennom innsamlingen fikk vi virkelig
se hvor mye mange enkeltbeløp kan
utgjøre for dem som ikke har noe.
Pengene gikk til medisiner, melk,
bleier, kjøleskap, myggnett, vannfilter
m.m.

Idas Hjelpefond fokuserer på
enkeltindivider, for:

Ingen kan hjelpe alle
– men alle kan hjelpe
noen.
Og det gjør Idas Hjelpefond.
Et annet slagord som er viktig å
huske på :

Hjelpen skal ha et ansikt,
kvalitet på hjelpen er
viktigere enn kvantitet.

Viktigst av alt var likevel en operasjon
som var med på å forandre livet til lille
Jessica. Hun ble funnet forlatt i sitt eget
hus, var da åtte år og kunne verken gå
eller snakke. I dag løper hun som
andre tenåringer og har begynt å få
språket sitt tilbake. År med operasjoner og logoped, støttet av Idas Hjelpefond, har virkelig gitt resultater.
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RAFTOPRISEN
Raftoprisen 2016 ble tildelt den irakiske menneskerettighetsforkjemperen og lederen av Organization of Women’s Freedom
in Iraq (OWFI), Yanar Mohammed (55), for hennes arbeid for
kvinner og minoritetsgrupper i det krigsherjede Irak.

TEKST OG FOTO: Raftostiftelsen

Det skjer omfattende
overgrep mot kvinner
og minoriteter i
mange av dagens
konflikter verden
over, seksualisert vold
er ofte del av en krigsstrategi, og Irak er
bare et av mange
eksempler på at
kvinners rettigheter
blir ofret for politiske
og militære målsettinger.
Mohammed arbeider på
tre nivå for å sikre
rettighetene til sårbare
grupper: hun driver
opplæring om menneske-
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rettigheter gjennom lokale
organisasjoner over hele
Irak og formidler informasjon om rettigheter og
demokrati gjennom
medier hun er redaktør
for.
Hun driver påvirkningsarbeid for menneskerettigheter både nasjonalt og
internasjonalt, bygger
nettverk og allianser i
kampen mot vold,
menneskehandel og
seksuelt slaveri. Sammen
med OWFI verner hun
ofre for overgrep, inkludert de som skjer i regi
av militsgrupper.
Leder av en irakisk
LHBT-organisasjon sier

dette om Mohammed:

«Yanar sitt bidrag
til menneskerettigheter i Irak har
vært uvurderlig
for overlevelsen
til hundrevis av
mennesker.
Under hennes ledelse har
jeg personlig sett ofre for
menneskerettighetsbrudd
forandre seg til myndiggjorte menneskerettighetsaktivister, som baner vei
for at andre også kan lede.»
Konflikten i Irak har siden
2003 medført store tap av

sivile liv og en dramatisk
forverring av kvinners
levevilkår. En serie med
lovendringer har svekket
kvinners vern. Der loven
tidligere ga kvinner
selvstendig rett til personlig frihet som skilsmisse,
valg av ektefelle og yrke,
slår grunnloven nå fast at
«ingen lov skal innføres
som er i strid med Islams
grunnleggende regler»,
som blant annet avgrenser
kvinners rett til skilsmisse.
Vold og overgrep mot
kvinner – inkludert
voldtekter, bortføringer til
prostitusjon og æresdrap
– har økt kraftig. Landet
mangler både rettslig og
reelt vern av kvinner.
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«Volden sivile i Irak har blitt
utsatt for er svimlende». Minority
Rights Group International oppgir
at kvinner ikke bare utgjør en
betydelig del av de sivile som er
rammet, de er med hensikt utpekt
og drept på grunn av sitt kjønn.
Også militser på andre sider i
konflikten har brukt seksualisert
vold som en metode for å utøve
kontroll og ydmyke opponenter.
Kvinner har i tillegg blitt drept for
å ikke overholde islamske lover.
Det er i dette ekstremt utfordrende og farlige miljøet Yanar
Mohammed, organisasjonen
hennes og andre kvinnelige
menneskerettighetsforsvarere
opererer.
Yanar Mohammed ble født i 1960,
vokste opp i Bagdad og utdannet
seg til arkitekt før hun og familien
gikk i eksil Canada i 1993, der hun
arbeidet med kvinners rettigheter i
Irak. Da hun vendte tilbake til Irak
etter 2003, ble hun støttet av
amerikanske og nederlandske
feministgrupper. I 1998 etablerte
hun Committee for the Defence of
Iraqi Women’s Rights (DIWR),
og i 2003 etablerte Mohammed,
Organization of Women’s Freedom
in Iraq (OWFI).
Mohammed har vært sjefredaktør
for OWFI sitt Al-Mousawaat
(Likhet) siden 2003, og er også
ansvarlig redaktør for deres
radiokanal som formidler
informasjon om rettigheter og
demokrati. OWFI arrangerer også
seminar, musikk- og teaterforestillinger og foredrag med opplysninger om kvinners og minoriteters rettigheter. Organisasjonen
har sitt hovedkontor i Bagdad og
i Samarra, vest i Irak. Mohammed
driver også forskningsarbeid.
Mohammen er truet på livet for
sin virksomhet, og hun og deler av
organisasjonen lever i skjul.
Aktivister i OWFI opplever at
hjemmene blir ramponert og
familier truet. Denne situasjonen
understreker relevansen til FNs
resolusjoner for å verne menneske-

rettighetsforkjempere generelt
(1998) og kvinnelige menneskerettighetsforkjempere spesielt
(2013).

Stort behov for
krisesentre
Noe av Mohammeds assistanse
til de mest sårbare foregår i skjul,
som krisesenter for kvinner som
flykter fra kjønnsbasert vold. Det
siste åpnet i januar 2016. OWFI
har et nettverk av sentre i landet,
de fleste i private hjem. Mange
kvinner som vender hjem etter å
ha blitt utsatt for seksualisert vold
opplever at familiene støter dem
fra seg, eller de blir utsatt for
æresdrap.
Mohammed og OWFI arbeider
aktivt for endringer av den
irakiske grunnloven med tilhørende familielovgivning, som
ble utformet etter Saddams fall.
De oppfordrer også til å oppheve
lovbestemmelser som tillater eller
rettferdiggjør «æresbasert» vold
mot kvinner. Organisasjonen
legger også press på den irakiske
regjeringen for å bedre vilkårene
for fengslede kvinner.
Mohammed arbeider lokalt, men
mobiliserer internasjonalt og fører
sammen nasjonale og internasjonale organisasjoner. For å styrke
arbeidet lanserte OWFI i 2014 en
Anti-Trafficking-koalisjon med
40 nasjonale organisasjoner,
som svar på økende omfang av
menneskehandel og seksuelt
slaveri i Irak.
Mohammed og OWFI fører
en bred kamp for kvinner og
minoriteters rettigheter. Hun
snakker offentlig og uredd for
menneskerettigheter og likhet.
Ved å tildele Yanar Mohammed
Raftoprisen 2016, ønsker Raftostiftelsen å sette søkelys på de
alvorlige menneskerettighetsovergrepene som finner sted i Irak.
Kvinner må ikke igjen ofres i
jakten på kortsiktige militære
seire.

YANAR MOHAMMED

FAKTA

Fakta om
Raftostiftelsen
Raftostiftelsen er en allmennyttig stiftelse, opprettet i 1986
til minne om professor
Thorolf Rafto og hans arbeid
for menneskerettigheter.
Stiftelsen har sete i Bergen.
Stiftelsens formål er «å
arbeide for menneskets
rettigheter, i første rekke
åndsfrihet, politisk frihet og
økonomisk frihet», og den
deler årlig ut Raftoprisen.
Stiftelsen samarbeider med
Stiftelsen Raftoprisens fond
og Stiftelsen Egil Raftos hus,
som driver Menneskerettshuset i Bergen.
Les mer: www.rafto.no
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Smånytt
Noen bøker
om prosjekt
Litt tips til lesing om
prosjekt og det å drive godt
og effektivt prosjektarbeid.

LEDIGE

Verv
Ledige verv for tillitskvinner
i Norgesunionen
Flere spennende verv for tillitskvinner
på unionsnivå er ledige for soroptimiståret 2017-2018.
Vi oppfordrer spesielt medlemmer som
ikke har hatt verv på unionsnivå, om å
ta utfordringen om å bli kjent med vår
fantastiske organisasjon.
Frist for innmelding av kandidater er
30. januar, og kandidater meldes til
valgkomiteens leder: Sigrid.Ag,
epost: sigrid.ag@outlook.com
Med hilsen fra
Valgkomiteen 2015 – 2017

NYTT MEDLEM

SI-Moss

På oktobermøtet ble Tina Fjotland chartret i
Moss Soroptimistklubb. Faddere er Wenche
Berger og Wencke Weibell Pedersen.
Tina er yogalærer og grafisk designer og driver
Galleri Røed Jeløy i Moss.
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Torild Marie Nilsen (SI Fredrikstad),
Gerd Halmø (SI Stavanger), Sigrid Ag
(SI Harstad)
Følgende verv er ledige:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guvernør
Guvernørsuppleant
Programansvarlig
Nettansvarlig (ett medlem)
Ekstensjonskomiteen (to medlemmer)
Lovkomiteen (tre medlemmer)
Medlem i valgkomiteen (ett medlem)
Utdanningsfondet
Distriktskontakter
Distr.kontakt Nord 1
Distr.kontakt Nord 2
Distr.kontakt Nord 3
Distr.kontakt Sør-Vest
Distr.kontakt Øst 1
Distr.kontakt Øst 4

TIDLIGERE

Prosjekter
Vi har lett tilbake i gamle
Soroptima og funnet fram
noen eksempler på tidligere
prosjekter. Dette er både
internasjonale og lokale
prosjekter:

• Utdanning av jenter i Tyrkia.
• Vann/brønnboring i Senegal.
• Aids - hjelp kvinner og barn i
Thailand.
• Hjelp til barn og kvinner i
Romania.
• Limbs for life. Hjelp til
mineofre.
• Lifestraw. Rent drikkevann.
• Utdanning mot menneskehandel. Moldova.
• Hjelp til elev ved follkehøgskole. Voss.

VANNPROSJEKT
Soroptimister i Europa har samlet inn mer enn 5 mill. kroner til forskjellige
vannprosjekter over hele verden. Senegal er et av områdene.
(Kilde: Soroptimisteurope.blogspot)
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BESØK HOS ”THE MAYOR”
FRA VENSTRE: President Ann Thomas SI-Solihull, Gerd W Goddard SI-Molde, Kari Smørdal SI-Molde, the Mayoress, the Mayor, president Christina Duwe SI-Molde, Berith S Sølsnes
SI-Molde, Tove B Hauge SI-Molde, Birgit Nes SI-Molde, Valerie R Webb SI-Solihull og Val Mansell SI-Solihull.

VELKOMMEN

R&L-møte

TUR MED

9.-11. JUNI 2017!

TEKST: Birgit Nes
FOTO: Moldeklubben

Arrangøren er Oslo
2 soroptimistklubb
– og møter, måltider og
sosiale sammenkomster
blir på Scandic Fornebu
Hotell på Fornebu.

SI-Moldes gjenvisitt hos den engelske vennskapsklubben SI-Solihull i oktober 2016
Fra onsdag 12. oktober til søndag 16. besøkte seks medlemmer
fra Moldeklubben vår engelske vennskapsklubb SI-Solihull.
Vi ble varmt mottatt av medlemmene. Særlig hjertelig ble
gjensynet med de medlemmene som besøkte oss i Molde i juni
2015.

Fredag 9.6:
Sosial sammenkomst
og Yngretreff.

Klubben hadde lagt opp til et tett og interessant program med
deltaking på medlemsmøte, samvær og måltider hjemme hos
flere av medlemmene, omvisning og turer i området, bl.a til
Stratford upon Avon og Birmingham.

Lørdag 10.6:
- Representantskapsmøte
- Bankett
- Observatørprogram
lørdag formiddag
Søndag 11.6:
Landsmøte.
Det blir areal for
salgsboder - frist for
påmelding til unionskasserer kommer senere.

SI-Molde

Påmeldingsskjema for
R&L vil være på nettet
i januar.
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Av mange spennende aktiviteter var «Coffee with the Mayor»
på programmet. Vi ble hjertelig mottatt av ordføreren i Solihull
og hans kone, the Mayoress, og invitert til kaffe og te i the
Mayor’s Parlour, noe som blir sett på som en spesiell ære.
President Ann Thomas, Valerie Randall-Webb og Val Mansell
fra Solihull-klubben var med oss denne formiddagen.
Ordføreren tok seg god tid. Vi hadde en hyggelig samtale, mest
om våre to land og byer, men også om det vi jobber med som
soroptimister. Vi overrakte vimpel og hilsen fra ordføreren i
Molde, The Mayor viste oss sin flotte kappe og kjede.
Ellers var det god tid til samvær med våre engelske søstre,
sightseeing og shopping.
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B-blad
Norsk Soroptima
v/Ellen Wiik
Presten Soles Veg 56, 4352 KLEPP

skarp.no

DEL DIN MENING MED OSS!
SI´s motto er ”En global stemme for kvinner”.
Hva med å bruke stemmen din til å dele dine
meninger med andre soroptimister?

klubben din diskutert et interessant tema som du
mener andre bør få vite om? Gå gjerne sammen to
eller flere og send inn til redaksjonen.

Vi i redaksjonen er nysgjerrige på hva DU er opptatt
av og brenner for. Derfor har vi satt av denne plassen
bakerst i bladet for meningsytringer.

Vi tenker ikke å sette noen begrensninger på innhold,
men forbeholder oss retten til eventuelt å forkorte
innsendte innlegg. Frimodige ytringer tas i mot med
stor takk!

Har du synspunkt på noe, smått eller stort? Ikke nøl
med å dele tankene dine med oss. Kanskje har

Med hilsen redaksjonen.

LITT PRAKTISK
Neste utgave av Soroptima har ”Vann”
som tema. Her har mange klubber
spennende prosjekter. Disse vil vi
gjerne trekke fram her i Soroptima.
Er det noen som brenner for denne
saken eller har innspill til saker å skrive
om, tips oss på soroptima@soroptimistnorway.no. Ta gjerne pennen (eller
PC’en ) fatt og skriv selv, det setter vi
pris på.
Vi ønsker også bilder til artiklene. Et
godt bilde kan si mer enn mange ord,
og er med og hever leseglede og
opplevelse. Derfor er det viktig at
innsendte bilder er av en viss kvalitet.
Størrelse på filene bør være fra noen
MB (megabyte) og oppover. I utgangspunktet ønsker vi så store bilder som
mulig, så kan vi heller krympe bildene
i produksjonen.
Håper på god kontakt med alle rundt om
i landet - da får vi et godt blad sammen!

AKTUELLE
WEBADRESSER

VIKTIGE DATOER

Stoff til Soroptima sendes til
soroptima@soroptimistnorway.no

18. februar 2017
Chartring/etablering av Tromsø
Soroptimistklubb.

Soroptimist International
www.soroptimistinternational.org

15. februar 2017
Frist for stoff til neste Soroptima.

Rapportering av prosjekter
http://www.soroptimisteurope.org

8. mars 2017
Den internasjonale Kvinnedagen.

Europaføderasjonen
www.soroptimisteurope.org
Soroptimist Project Matching
www.soroptimistprojects.org
Fokus:
www.fokuskvinner.no
FNs kvinneorganisasjon:
www.unwomen.org
FN-sambandet:
www.fn.no

ANNONSEPRISER
Helside - kr. 2.800,1/2 side - kr. 1.400,1/4 side - kr. 700,1/8 side - kr. 350,-

