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Alle kan bidra
sier Bjørg Tysdal Moe.

Norske Soroptimisters 
Utdanningsfond
har hjulpet 1183 kvinner.

Soroptimistprofil
Karin og Kjersti Guttormsen.
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Norsk Soroptima kommer ut med  
4 nummer årlig og er medlemsblad 
for Norges 1600 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 generell 
konsultativ status i FN og 
Europarådet. Organisasjonen er en 
upolitisk sammenslutning av 
klubber og arbeider for internasjo-
nal forståelse, vennskap, fremme av 
menneskerettighetene, bedring av 
kvinners stilling i alle samfunn, 
respekt og forståelse for andres 
arbeid.

Kjære  
Soroptimister

Jeg ønsker alle soroptimister velkommen til et nytt soroptimistår. På vegne av 
unionstyret vil jeg takke tillitskvinner på klubb- og unionsplan som går ut av 
sine verv 30. september, for innsatsen og for det gode samarbeidet vi har hatt. 
Samtidig ønskes nye tillitskvinner velkommen. Vi ser fram til å jobbe sammen 
med i vårt andre år som unionstyre.

Soroptima har denne gangen satt fokus på utdanning, som er ett av FNs 
 bærekraftsmål. Det handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdan-
ning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Utdanning er også en  
del av FNs verdenserklæring for menneskerettigheter. Gjennom vårt arbeid gjør 
vi soroptimister det mulig for kvinner og jenter å få undervisning, støtte og 
veiledning som setter dem i stand til å bedre sine livsvilkår.

Ved hjelp av utdanning har kvinner større muligheter til selvstendighet og et 
bedre liv. Det gjør dem i stand til å realisere sitt fulle potensiale og gir mulighet 
til å bli økonomisk uavhengige. Vi vet at utdanning er nøkkelen til å utrydde 
kjønnsbasert analfabetisme, til å få fram kvinnelige ledere som kan være aktive  
i lokalsamfunnet og for å bekjempe vold mot kvinner.

Dette er nå enda viktigere enn noen gang. Covid-19 har forårsaket at barn  
i fattige land ikke får de samme muligheter til skolegang som før. Her anbefaler 
jeg dere å lese intervjuet med Bjørg Tysdal Moe, som blant annet belyser hvilke 
konsekvenser dette kan få. Vi er heldig som bor i Norge og jeg blir glad av å lese 
hvilke muligheter som ble gitt Fidan Abdo da hun kom til Norge som flyktning. 
Muligheter hun grep og gjorde noe med.

I sommer ble Guvernørmøtet (GM) avviklet elektronisk. De vanlige sakene ble 
stemt over, men regelen er slik at «Constitution & By Laws» ikke kan stemmes 
over på et elektronisk GM. Dette må vi vente med til neste år.

Også Soroptimist International AGM ble holdt elektronisk, og vi var seks 
 soroptimister fra Norge som deltok som «silent observers». I alt deltok godt over 
200 soroptimister. Mer informasjon om dette møtet ligger på SI sin nettside.

Avslutningsvis vil jeg ta fram oppfordringen fra Kirsti Guttormsen, som er  
2. visepresident i Soroptimist International: gå inn på de internasjonale og 
 nasjonale nettsidene. Der er det mye viktig og inspirerende informasjon som 
kan være nyttig for oss alle.

Soroptimisthilsen
randi mordal Hessen
Unionspresident

Randi Mordal Hessen, unionspresident SI Norge.

Forsidebilde: Moreen Mwende, student 
på Giaki Girls Secondary School, 
Meru, Kenya mottar støtte fra Norske 
soroptimisters utdanningsfond, se s. 8. 
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Innhold

Nøkkelen til et bedre liv finnes i evnen til å forsørge seg 
selv. Dette har vært en rettesnor for alt globalt soropti-
mistarbeid i mange år. Uansett hvilket land en bor i gir 
utdanning økonomisk uavhengighet. Men i løpet av noen få 
uker gikk verden fra å ha ni av ti barn i skolen til ni av ti 
barn ute av skolen. Covid-19 og den økonomiske krisen har 
ført til at millioner av barn i fattige land ikke lenger får 
muligheter til å få den utdanningen de har rett til.

Derfor må vi soroptimister holde fokus på arbeidet vårt for 
å gi muligheter til kvinner og jenter.

Redaksjonen fra Sandnes-klubben takker nå av etter to 
spennende år og 8 utgaver av Soroptima og vi ønsker den 
nye redaksjonen fra Borge-klubben lykke til i vervet.

God lesning!

Fra redaksjonen, Lianne Olsen, redaktør,  
Anne-Kari Aas Eielsen, Turid M. Lindheim Nilsen og  
Unni Ustad Figenschou

Veien til likestilling: utdanning 
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Helsekrisen og den påfølgende øko-
nomiske krisen kan resultere i at de siste 
20 årenes framgang på utdannings-
området bli satt langt tilbake.

BYgger På 
tUsenårsmåLene
FNs bærekraftsmål fire handler om å 
sikre inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremme muligheter for 
livslang læring for alle. Jenter og gutter 
skal ha lik tilgang til gratis utdanning 
med god kvalitet. 

– Bærekraftsmålene, som ble vedtatt i 
FN i 2015 bygger på tusenårsmålene fra 
år 2000, sier Bjørg Tysdal Moe. Hun har 
i sin tid som politiker vært svært opptatt 
av internasjonale spørsmål og norsk 
bistand. – Tusenårsmålene omhandlet 

først og fremst fattigdomsbekjempelse 
og med spesielt fokus på å redusere 
antall kvinner som døde i barsel. Det 
gikk i rett retning, sier Bjørg og under-
streker at både fattigdom og barselsdød 
ble sterkt redusert. Da FNs bære-
kraftsmål ble vedtatt, var fattigdoms-
bekjempelse fortsatt det viktigste, men  
i tillegg ble likestilling og utdanning 
sterkt vektlagt, nettopp som et ledd i å 
bekjempe fattigdom. Med tanke på 
kvinners rettigheter er likestilling og 
utdanning en videre utvikling av 
tusenårsmålene, sier en engasjert 
politiker.

norge Kan VIse VeI
– Norsk bistand sine mål er i tråd med 
bærekraftsmålene og har utdanning av 
jenter og kvinner, redusere fattigdom og Bjørg Tysdal Moe.

Det har til nå vært en stor økning i andelen barn i verden  
som går på skole. men selv om det har vært en kjempestor forbedring  

i lese- og skriveferdigheter, er det fortsatt altfor mange som ikke kan lese  
og skrive. 2020 skulle være starten på et handlingens tiår for å nå  

bærekraftsmålene innen 2030.

– alle kan bidra
Bjørg tysdal moe har vært lokalpolitiker i 28 år – fra 1991. Fra 1999 til 2019 var 
hun varaordfører i stavanger. Hun har i flere år vært leder for Agenda 
21-utvalget og var i 10 år politisk ansvarlig for et samarbeidsprosjekt 
«Municipal international cooperation» hvor Antsirabe og stavanger samar-
beidet om en mer bærekraftig utvikling. Bjørg Tysdal Moe har vært leder i 
mange år av Grønn by, en stiftelse hvor næringslivet og kommunen jobber 
sammen om bærekraftig byutvikling. Hun har også vært vært medlem av Ks 
hovedstyre i 12 år, 4 av dem som nestleder. Bjørg Tysdal Moe sitter nå i 
Fylkestinget i rogaland og er medlem av regional, kultur og næringsutvalget.

TEMA // LIKESTILLING OG UTDANNING
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utvikle gode styresett i utviklings land 
som viktigst i sine bidrag. I 2016 ble det 
laget en egen plan for kvinners rettig heter 
og likestilling. Bjørg mener at Norge har 
lagt likestilling til grunn for sin bistand. 
– Vi har troverdighet når det gjelder 
kvinners rettigheter med høy kvinne-
deltakelse i det politiske liv, med blant 
annet statsminister og uten riks minister 
som er kvinner. Vi har kommet langt, 
men alt det som har vært en positiv 
utvikling globalt, får en slagside nå.

I løpet av noen få uker gikk verden fra å 
ha ni av ti barn i skolen til at ni av ti 
barn var ute av skolen. I følge UNESCO 
er fortsatt skolene stengt i 106 land. 
Utdanningen til mer enn en milliard 
barn og unge i verden er påvirket av 
pandemien.

Verdens flyktningbarn som gikk på 
skole, og barn i konfliktrammede 
områder risikerer i økende grad å miste 
muligheten til utdanning. Rundt 35 
prosent av alle barn mellom 6 og 11 år 
som ikke går på skole – eller over 22 
millioner – bor i konfliktrammede 
områder. Flukt er svært ødeleggende på 
barns læring og resulterer ofte i at 
mange barn og unge må avbryte 
skolegangen eller ikke får sjansen til å 
begynne på skolen i det hele tatt.

IKKe råd tIL sKoLegang
– Covid-19 fører til at de fattige blir enda 
fattigere. De har ikke råd til å sende 
jentene på skole. I stedet må de gifte seg  
i tidlig alder, mister mulighet til 
utdanning og blir mødre til store 
barneflokker. For første gang på 20 år 

ser vi en økning i fattigdom i verden og 
dette rammer jentene hardest. Dette er 
en global utfordring som angår oss alle. 
Vi må i denne situasjonen være soli-
dariske når det gjelder tilgang på 
vaksiner, bruke bistanden mer målrettet 
og også tenke næringsutvikling for 
kvinner. Vi kan bli flinkere til å handle 
med utviklingsland og sette krav til 
arbeidsforhold. Hver og en av oss kan 
bidra med hjelp til utdanningsformål, 
utfordre hverandre til å være med å dele 
og være bevisste forbrukere. Jeg synes 
det er viktig at vi som bor i et rikt og 
godt land viser solidaritet med våre 
medsøstre. Alle kan være med å gjøre en 
forskjell. Lett tilgang til internett gjør at 
vi får fersk informasjon, det motiverer 
og FNs bærekraftsmål gjør at vi kan 
arbeide mer målrettet, oppfordrer Bjørg.

FarimBoNa: Bjørg Tysdal Moe på besøk på Farimbona skole i Antsirabe, Stavangers vennskapsby. Farimbona er vennskapsskole med Eiganes skole i Stavanger.
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en ny start for Fidan
i 2011 kom Fidan abdo til Norge sammen med sine foreldre.  

De flyktet fra krig og en farlig tilværelse som syriske kurdere med andre  
oppfatninger enn myndighetene. Fidan hadde et godt liv i byen aleppo  

i Syria der hun bodde med familien, mann og tre barn på 7, 9 og 11 år i et stort hus.  
Der hadde hun jobb som rektors assistent ved universitetet.

TEMA // LIKESTILLING OG UTDANNING

FErDiG UtDaNNEt HELSEFaGarBEiDEr:  Fidan Abdo flyktet fra byen Aleppo i Syria.

Fidan måtte først og fremst hjelpe 
foreldrene å flykte. De tre barna ble 
tilbake hos faren i Syria fordi det ble 
økonomisk umulig for alle å reise. 
Planen var å komme til Norge der hun 
hadde familie allerede, søke oppholds-
tillatelse og deretter gjenforenes med 
mann og barn. Etter fire måneder i 
asylmottak i Moss med syke foreldre og 
selv syk av lengsel og bekymring for 
mannen og barna, kom de til mottaket 
på Dale i Sandnes. Ni måneder seinere 
fikk Fidan kommunal bolig og familien 
kunne gjenforenes etter en tøff tid for 
dem i Syria og en vanskelig flukt via 
Tyrkia til Norge.

Fidan skjønte at det viktigste for henne 
og familien var å lære norsk. Norsk-
undervisningen hadde allerede begynt  
i asylmottaket, men da hun begynte ved 
Sandnes læringssenter ble det hardt 
arbeid med andre fag i tillegg. – Jeg  
var fast bestemt på å studere, sier Fidan, 
som jo hadde hatt en god jobb i Aleppo. 
– I Norge måtte jeg ha en helt annen 
utdanning. Målet var en jobb innen 
helsevesenet, men da måtte jeg kunne 
norsk. Fidan kunne kurdisk og arabisk 
og synes det var veldig vanskelig å lære 
norsk til å begynne med. Men med stort 
pågangsmot, sterk vilje og hardt arbeid 
snakker Fidan nå godt norsk.



Samtidig som hun hjalp syke foreldre, 
barn som skulle integreres i det norske 
samfunnet og utdannelse, tok Fidan 
også sertifikat. Hun tenkte mye på barna 
og hva som var nødvendig for et godt liv 
i Norge og da sto bilkjøring høyt på 
prioriteringslista.

Lang VeI tIL måLet
I dag er Fidan ferdig helsefagarbeider og 
har deltidsjobb ved Sandnes helsehus. 
Veien har vært lang fram til fagbrev, 
men hun fortsetter videre med 
fagskoleopplæring og spesialisering 
innen psykisk helse og rusarbeid. 
Drømmen er en sykepleierutdanning, 
men det er vanskelig å komme inn ved 
studiet.

Fidan forteller at hun har hele tiden  
vært bevisst på å få hjelp til å komme 
videre. På et tidlig tidspunkt tok hun 
kontakt med Røde Kors for å få hjelp  
til språket. – Flyktningeguiden fra  
Røde Kors ga hjelp og støtte med 
lekselesing og opp gaver og hjalp  
meg med å få praksisplass ved Sandnes 
helsesenter. Praksisen var helt 
nødvendig for å komme videre.  
Ved helsesenteret fikk jeg erfaring  
og praktiserte språket. Etter seks 
måneder med praksis kunne jeg 
begynne på utdannelsen som helse-
fagarbeider, sier Fidan. Hun ønsket å ta 
den fireårige utdannelsen på kortere tid 
og etter en fem timers eksamen der hun 
skulle løse ulike oppgaver fikk hun 
innvilget ønsket. – Jeg måtte arbeide 
veldig hardt de to årene både med 
helsefagene, men også med norskfaget, 
engelsk, matematikk, samfunnsfag, 
naturfag og kommu nikasjon. Det var 
skikkelig tøft, selv om jeg liker å studere 
og har jobbet 20 år i et studentmiljø i 
Aleppo.

UtdanneLse aVgJørende
– Jeg er opptatt av at barna mine skal få 
en god utdannelse. Vi er veldig takk-
nemlige for at vi nå bor i Norge og har 
gode utdanningsmuligheter, sier Fidan. 
Hun forteller stolt at sønnen Ibrahim 
forbereder seg til en legeutdannelse og 
jentene Rolian og Jihan går på Bryne 
videregående skole.

Siden krigen brøt ut i Syria, har over 
halvparten av det syriske folket blitt 
drevet på flukt. Krigen har ført til at én 
av fire skoler har blitt ødelagt, og over to 
millioner barn er uten tilgang til 
utdanning. Før konflikten i Syria brøt 
ut, gikk 97 prosent av syriske barn på 
barneskolen og 67 prosent på 
ungdomsskolen.

Fidan har fantastiske minner fra 
hjemlandet sitt, men sier at alle som 
flykter fra Syria, gjør det fordi de ikke 
har noe annet valg. Hvis de blir igjen, 
risikerer de livet.

– Jeg er full av beundring for Fidan. 
Hun har stått på for å skape et godt liv 
for seg og familien sin. Hun er alltid 
hjelpsom og har et godt humør, selv om 
livet de siste årene har vært svært tøft. 
Fidan er et varmt, engasjert og omsorgs-
fullt menneske som har klart å bli 
integrert i det norske samfunnet 
samtidig som hun holder fast ved sin 
kulturelle bakgrunn, sier flyktninge-
guide og soroptimist Anne-Kari Aas 
Eielsen.
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StØttE mED LEKSELESiNG: Fidan sammen med flyktningeguide og soroptimist  
Anne-Kari Aas Eielsen.



Dette var ideen bak da Norske soropti-
mister, Wenche Klunderud fra Larvik-
klubben og Bergljot Knutsen fra 
Voss-klubben la grunnlaget i 1983. 
Larvik-klubben videreførte ideen og i 
1985 ble Norske soroptimisters 
utdanningsfond opprettet. I år vil fondet 
feire 30-års jubileum. I løpet av den 
tiden har 1183 kvinner fått økonomisk 
støtte for ca. 5 mill. norske kroner. 

– Dette har alle medlemmer av Norges-
unionen all grunn til å være stolte av, 
sier leder av Utdanningsfondet, Berit 
Smestad Paulsen fra Oslo-klubben.

Hun poengterer at evnen til å forsørge 
seg selv er minst like viktig for kvinner  
i utviklingsland som i andre land.  
– Utdanning er nøkkelen til å utrydde 
kjønnsbasert analfabetisme, bekjempe 
vold og til å arbeide for sterke, fredelige 
samfunn i verden. 

sKULLe gJerne hJULPet 
fLere
– Fondet får hvert år inn flere søknader 
enn vi kan støtte, forteller Berit.  
– I gjennomsnitt kan vi hjelpe ca. 60% 
av søkerne. Vi skulle gjerne hjulpet alle, 
men fondets økonomi tillater ikke det. 
Dessuten setter våre vedtekter en 
begrens ning slik at fondet ikke skal bli 
brukt opp, men løpe i mange år 
framover.

Totalt har fondet pr d.d. en kapital på  
ca. 3,5 millioner kroner. Disse er plassert 
delvis i fond, og delvis i høyrentekonto  
i bank. 
– I følge stiftelsesloven er vi pliktige til å 
sørge for så stor avkastning som mulig 
på vår kapital, sier Berit. – Vedtektene 

våre sier at de midler vi kan bruke til 
utdeling er gaver fra klubbene, inntekter 
fra det årlige lotteri, eventuelle over-
skudd fra Lands- og represen tant-
skapsmøtene, renter på kapitalen og 
andre gaver. Dette betyr at kapitalen vi 
har opparbeidet gjennom årene ikke 
reduseres, og vi kan støtte mange jenter 
og kvinner i fattige land i mange år 
fremover. 

Sybil i Kenya fikk stønad fra Norske 
Soroptimisters Utdanningsfond gjennom 
soroptimistklubben i Mombasa. Hun har 
nå fullført sitt 3. år på juss-studiene og er 
klar til å begynne på 4. og siste år. I et 
brev til Utdanningsfondet, skrev hun: 
«Takket være deres generøse støtte, er jeg 
den første i familien som har fått gått på 
universitetet. Tilskuddet gjør det mulig 
for meg å fullføre mitt siste år i bachelor 
før jeg går videre til diplomkurset i Kenya 
School of Law. Ord alene kan ikke 
uttrykke dybden av min takknemlighet 
for deres kontinuerlige støtte. Nok en 
gang er jeg veldig takknemlig for 
Soroptimistklubben.» 

søKnadsProsess 
Søknader sendes inn til styret i 
Utdanningsfondet via soroptimist-
klubber i utlandet. De skal prioritere 
søknadene, fordele tildelte stipend og 
rapportere om resultater ved semester-
slutt. – Prosessen med utsending av 
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Utdanningsfond  
gir muligheter 
Nøkkelen til et bedre liv går gjennom evnen til å forsørge seg selv.  

Dette har vært rettesnor for alt globalt soroptimistarbeid i mange år.  
Uansett hvilket land en bor i gir utdanning økonomisk uavhengighet.

Norske soroptimisters 
utdanningsfond for kvinner ble 
etablert i 1985.

Formålet er å yte økonomisk 
støtte til kvinner gjennom 
samarbeid med lokale 
soroptimistklubber tilsluttet 
soroptimist International of 
Europe (sIE).

Kvinner som får stipend er 
hovedsakelig fra de afrikanske 
landene Kenya, rwanda, 
Madagaskar, Ghana, Benin og 
Mali, pluss Moldova.

stipendene går oftest til 
yrkesrettet utdanning og 
videregående skole. Noen får 
også støtte til høyskole og 
universitet. 

Inntektene til fondet kommer fra 
alle klubbene i Norgesunionen.  
Gode og kreative ideer til 
innsamlinger og salg av 
produkter sørger for den største 
delen av innsiget til fondet, 
sammen med et årlig lotteri. 

Utdanningsfondet ble kåret til et 
av Europaføderasjonens beste 
prosjekt in 2012. 

Gaver tas imot med takk! 
Kontonummer: 2050 29 08511 
eller VIPPs: 578228.  
E-post: utdanningsfond@
soroptimistnorway.no

gledelig gave
I januar 2020 mottok 
Utdanningsfondet en 
testamentarisk gave på 213.000 
kroner fra arven etter Pratibha 
Jensen, enken etter forfatteren 
Axel Jensen.

FAKTA:
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”– Vi kan støtte mange  
kvinner og jenter …”



søknadsskjema, mottak og behandling 
av søknader og utsending av vedtakene 
er den viktigste jobben styret har hvert 
år, sier Berit. 

Soroptimistklubben i Accra, Ghana 
sendte inn fem søknader og tre av disse 
ble innvilget. Sheila tar hotellfag-
utdannelse, Benedicta skal bli 
motedesigner og har ambisjoner om å 
«bidra positivt til nasjonal utvikling og 
motebransjen i Ghana.» Anne valgte 
konditorfag. Hun brukte en del av støtten 
til å kjøpe redskap som en kjøkkenmaskin 
og visp, og har nå fullført utdannelsen. 
Hun hjelper til med markedsføring av 
skolen sin, Cake Skills i Tesano, som også 
leverer kaker til kafeer i Accra.

Fondets inntekter er avhengige av de 
norske klubbene. De fleste klubber er 
gode givere og tar lodd i det årlige 
lotteri. Gaver i 2019 var totalt 340 055,- 
fra klubbene, en arv fra Pratibha Jensen 
på 213 000, og lotteri-inntekter i 2020 på 
94 000 kr. 

I Moldova studerer Daria medisin. Hun 
søkte Utdanningsfondet gjennom 
soropti mistklubben SI Edinet. Pengene 
fra Utdanningsfondet har dekket 
skolebøker. «Jeg jobber hardt dag og natt 
da jeg vet at min kunnskap og eksamens-
resultater ikke bare hjelper meg til å få 
stipend til studieavgift men vil også gjøre 

meg til en flink lege som kan hjelpe mine 
folk og mitt land. … Uten deres støtte 
hadde ikke jeg og min familie klart alle 
utgiftene.»

Styret ber klubbene sende inn rapporter 
om de som får støtte. – Vi er tydelige på 
at framtidige innvilgelser vil avhenge av 
at rapporter sendes, forteller Berit. – Vi 
får mange rapporter fra glade mottakere 
sammen med diplomene og 
karakterutskriftene.

I Kisumu, Kenya har Beatrice fullført sin 
bachelor i Utdanning og veiledning 
takket være støtte fra Utdanningsfondet. 
Beatrice er døv og skal nå arbeide på en 
skole for døve og oppmuntre andre til å ta 
en utdannelse. 

De fleste som får stipend går på videre-
gående skole eller tar en ett-årig yrkes-
utdannelse. I tillegg er det noen som tar 
universitetsutdannelser innen forskjellige 
fag. En del har fullført bachelorgrader 
som lærerskole, sykepleiere, teknikere 
innen IT, eller høyere utdanning som jus, 
veterinærer og leger.

Stor frivillig innsats fra hver enkelt 
soroptimistklubb og fra styret i 
Utdanningsfondet muliggjør god 
kommunikasjon og direkte utbetaling 
uten administrasjonsgebyr til 
mottakerne.
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KENYa: Soroptimistklubben i Meru overrekker studiepenger til Giaki skole for jenter.

GHaNa: Anne er ferdig med sin konditor 
utdannelse.

GHaNa: Benedicte skal bli motedesigner.

GHaNa: Med sin hotellfag-utdannelse, skal 
Sheila være designer for selskap og bryllup. 
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Konferansen ble arrangert i samarbeid 
med soroptimister i hovedstaden 
Chisinau. Dette ble starten på SI 
Norgesunionens arbeid med å forebygge 
menneskehandel i Moldova.

Norgesunionens salg av Lilla Sløyfer går 
til arbeidet med å bekjempe menneske-
handel blant annet i Moldova. 

UtdannIng forBYgger 
mennesKehandeL 

Mange barn og 
ungdommer i 
Moldova bor på 
internatskoler 
fordi foreldrene 
har reist 
utenlands for å 
arbeide eller av 
andre grunner 

ikke kan ta vare på dem. Disse barna har 
kontakt med få voksne og lærer derfor 
ikke de mest grunn leggende tingene for 
å mestre livet. Når barna fyller16 år må 
klare seg på egen hånd – da er de spesielt 
utsatte for menneskehandel. Norske 
soroptimister tok derfor initiativ til å gi 
barn erfaring og kunnskap til å mestre 
livet utenfor internatskolene gjennom et 
utdanningsprosjekt. 

Soroptimistenes utdanningsprosjekt 
startet i 2006 som «Hope is a waking 
dream – a decent life for young women 
in Moldova» med midler fra NRK sin 
TV aksjon i regi av FOKUS i 2005.  
I 2010 ble prosjektet videreført som 
«Hopes and dreams for everyone»  
og finansiert av midler fra Soroptimist 
International ut skoleåret 2013/2014  
og med samarbeidspartnere i  
Moldova. 

I årene fra 2006 til 2014 fikk mer en 460 
ungdommer mellom 13 og 16 år ved fire 
internatskoler i Moldova opplæring i 
livsmestring. Tretti unge mellom 16 og 
19 år fikk yrkesutdanning ved hjelp av 
midler til livsopphold, et sted å bo og 
oppfølging av sosialarbeidere fra CRIC 
(Child Rights Infor-mation Center). 

Evaluering av prosjektene viser at disse 
ungdommene klarer seg bedre enn 
mange andre når de skal klare seg på 
egen hånd.

ProsJeKtet «edUcatIng 
YoUth for the fUtUre»  
gIr Ungdommer I moLdoVa 
støtte tIL YrKesUtdannIng
Med bakgrunn i de gode erfaringene fra 
tidligere prosjekt inngikk SI Norges-
unionen for skoleåret 2014/2015 en 
avtale med CRIC om prosjektet «Edu-
cating youth for the future», der 110 
ungdom-mer i alderen 13 til 16 år fra tre 
internatskoler fikk opplæring i livsmest-
ring og karriereveiledning med tanke på 
videre yrkesutdanning. Prosjektet 
fortsatte i 2015/2016 med 100 nye 
ungdommer. 

BrønnProsJeKtet I 
moLdoVa BLe startet I 2013

På landsbygda i 
Moldova hentes 
drikke vann for 
mennesker og 
dyr i hovedsak 
fra brønner. 
Brønnene er ofte 
i dårlig for-
fatning og 

forurenses både fra grunnen og ved 
uhygienisk bruk. Sanitær infrastruktur 

er dårlig utbygget og toaletter mangler. 
Fire av de seks soroptimistklubbene i 
Moldova søkte i 2014 prosjektmidler til 
renovering av sju brønner. Brønn pro-
sjektet kan bevilge 50% av kostnadene, 
resterende kost nader må dekkes av 
kommunen, klubbene selv og gjennom 
frivillig arbeid. I 2014 ble det bevilget i 
alt 8000 Euro.

Vår hJeLP nYtter! 
Det er flott å se at ved hjelp av norske 
soroptimistmidler er brønner blitt gjort 
i stand gjennom renovering og rensing. 
Utvendig er brønnene malt og forseg-
gjorte tak er satt opp.

I mange år har Moldovakomiteen 
organisert turer til Moldova. 

På fjorårets tur 
deltok, i tillegg 
til komiteen, 
soroptimister 
fra seks norske 
og en svensk 
klubb. Det gjør 
inntrykk å se de 
enorme 

forskjellene mellom våre to land og 
likheten mellom menneskene. I tillegg 
til hjelp til unge, har Moldova-klubbene 
fokus på enslige og eldre kvinner ved å 
bistå med tiltak mot ensomhet og 
depresjon. Engelsk-kurs og støtte til et 
barnehjem er et annet prosjekt.
 
Fem norske klubber er fadderklubber  
for klubber i Moldova:  
Follo/Rygge: Nisporeni,Tønsberg: 
Chisinau, Holmestrand: Causeni, 
Larvik-Stefan: Voda og Sandefjord: 
Edinet.

oldova
menneskehandel er et alvorlig problem i moldova og unge jenter er særlig utsatt.  

Høsten 2004 tok norske soroptimister med støtte fra Utenriksdepartementet  
i Norge derfor initiativ til en internasjonal konferanse om «Women trafficking;  

counteraction and prevention» i moldova.

TEMA // LIKESTILLING OG UTDANNING
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Larvikklubbens  
skolematprosjekt

Høsten 2019 fikk Larvik Soroptimistklubb forespørsel fra organisasjonen  
Åsta Karoline Foreningen (ÅKF) om å støtte 25 elever på en skole i moldova  

med et varmt måltid. Skolen ligger utenfor Belt som er landets nest største by.  
Skolen er kommunal og svært dårlig utstyrt.

ÅKF har drevet med nødhjelpsarbeid i 
Moldova siden 2004.  Foreningen åpnet 
Moldovas første hjem for barn som har 
hatt tuberkulose og kommer fra familier 
med omsorgssvikt eller er foreldreløse. 
Barnehjemmet har 11 barn som går på 
denne skolen utenfor Belt. Barna får den 
beste oppfølging fra både lærere og 
rektor. ÅKF har støttet skolen med 
varmtvannstank, PC til rektor, en 
kopimaskin og andre nødvendige 
artikler.

ÅKF har i flere år fått forespørsel om å 
hjelpe 25 av de aller fattigste elevene på 
skolen med et varmt måltid mat. Rektor 
kunne fortelle at barna det gjelder 
kommer sultne til skolen, har problemer 
med læringen og går sultne hjem. 
Organisasjonen har ikke hatt anledning 

til å prioritere dette. Gleden ble derfor 
veldig stor da Larvik Soroptimistklubb 
sa ja til matprosjektet. Prosjektet har 
vært en stor suksess, det er meldt om 
bedre læring. Barna har selv skrevet inn 
sine tanker og takknemlighet rundt 
måltidet.

taKKnemLIge Barn
I mars dette året var prøveprosjektet 
ferdig. Barna reagerte med sorg, men var 
samtidig veldig takknemlige for tiden 
med et varmt måltid. Etter noen 
sam taler med styret i Larvik Soropti-
mist  klubb, ble det vedtatt at barna skulle 
hver dag få en matbolle. En bolle 
inneholder næring, vitaminer og er 
mettende, og en kopp te. Dette skulle 
vare fram til 1. juni da barna begynte 
sommerferie.

Så kom Korona-tiden, skolen ble stengt! 
Tilstandene i fattige Moldova ble 
uutholdelige. Det ble portforbud, med 
bot og fengsels-straff om en ikke hadde 
lovlig dokumentasjon til å forlate huset. 
Kun én fra hver familie kunne gjøre de 
nødvendige innkjøpene. Familiene som i 
utgangspunktet var fattige, ble enda 
fattigere. Noen hadde ikke penger til 
mat og ikke lov til å forlate hjemmet. 
Maria, som jobber ved barnehjemmet, 
har jevnlig telefonkontakt med noen av 
dem. Spørsmålet kom om det var mulig 
å bruke skolematpengene til å kjøpe mat 
til familiene som ikke hadde noen ting. 
Igjen ble gleden stor da Larvik-klubben 
sa ja. Det ble også sendt penger som 
hadde kommet inn fra enkelt-med-
lemmer i klubben, i alt rundt kr 8000,- 
som ble en god hjelp til mat i en vanske-
lig tid. Alle som reiser til Moldova er 
velkomne til å besøke både barne-
hjemmet og skolen. På www.aakf.no kan 
det leses mer om barnehjemmet og 
historien bak oppstart.

LarViK: Teksten er basert på en artikkel av  
Inger Marie Heinzer i Larvik-klubben sitt 
nyhetsbrev, Sorord.

SKoLEmatproSJEKt: Kokken og barna i matsalen i Belt, Moldova.
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Vi vet at utdanning er avgjørende for å 
gjøre noe med økende ulikheter i verden 
og for å få til en positiv utvikling i land. 
Vi vet at utdanning bidrar til å redusere 
fattigdom og fører til økt sosial 
mobilitet. Vi vet at barn som er født av 
en mor med utdanning har bedre helse 
enn de født av en mor uten utdanning. 
Vi vet at utdanning reduserer faren for 
krig og konflikt, og at utdanning fører 
til likestilling mellom kjønnene og 
minimerer risikoen for barneekteskap. 

Før Covid-19 var det over 2501 millioner 
barn og unge som ikke gikk på skole, av 
disse var 132 millioner jenter. Det er 
flere grunner til at jenter oftere enn 
gutter holdes utenfor. Barneekteskap, 
fattigdom og risikoen ved manglende 
sanitære forhold på skolene er bare noen 
av årsakene2. I Zambia er det like mange 
jenter som gutter som fullfører barne-
skolen, men når de kommer til ung-
domskolen, skjer en dramatisk endring. 
Da faller jentene tydelig i fra. Barne-
ekteskap og tenåringsgraviditet er en av 
grunnene, en annen er utrygg skolevei 
og faren for å bli utsatt for overgrep på 
vei til skolen. Vi arbeider for jenters rett 
til utdanning, både ved holdnings-

skapende arbeid i lokalmiljøet og ved å 
sikre jenters trygghet mens de er under 
utdanning. 

I Bangladesh er jenters situasjon også 
vanskelig. Det er tradisjon at kvinner er 
hjemme og steller i huset og oppdrar 
barn. Mange av jentene giftes bort tidlig, 

så utdanningen deres blir ikke prioritert. 
Hei Verden støtter et program som heter 
Shonglap. Programmet gir jenter 
opp læring i hvilke rettigheter de har, og 
hvordan de selv kan drive påvirknings-
arbeid. Jentene er med på å spre kunn-
skapen videre til andre jenter på 
landsbygda i Bangladesh. 

Hei Verden  
– skolenes Ulandsaksjon  

for Utdanning

LaoS: Sandnes Soroptimistklubb har inngått en avtale med Hei Verden om å bekoste for tre jenter fra en 
av flere minoritetsbefolkninger i Laos.

Hei Verden startet som skolenes U-landsaksjon i 1973 etter initiativ fra engasjerte 
skolefolk i Haugesund og stavanger. I dag jobber Hei Verden for å sikre at barn 
som lever i fattigdom i Laos, Bangladesh, Zambia og Peru, skal få gå på en god 
skole og få muligheten til en bedre fremtid. Prosjektene finansieres med støtte fra 
Norad, private givere og næringsliv og gjennom solidari tets aksjoner arrangert av 
skoler i Norge. I våre prosjekt har vi fokus på å nå barn som tilhører marginaliserte 
grupper og som oftere enn andre holdes utenfor skolen. Det betyr å sikre jenter 
rett til utdanning, gi urfolksbarn tilgang på undervisning på eget morsmål og 
jobbe for at barn med funksjonsnedsettelse får tilrettelagt skolehverdag.

TEMA // LIKESTILLING OG UTDANNING



samarbeid 
med 
sandnes 
President i Sandnes Soroptimist-
klubb, Astrid Husby Mork, forteller 
at klubben valgte å samarbeide med 
Hei Verden etter anbefaling av 
medlem Aud Eli Lyse, som hadde 
hatt en praksisperiode på et barne-
hjem i Latin-Amerika som var 
støttet av organisasjonen. Aud Eli 
fortalte at hun opplevde hvor godt 
Hei Verden møtte elevene som 
skulle ha hjelp og så samtidig 
hvordan organisasjonen var en god 
støtte spiller for samfunnet rundt.

– En representant for organisa-
sjonen ble invitert til å holde en 
presentasjon av Hei Verden på et 
medlemsmøte hos oss og vi så at det 
kunne være noen fordeler for oss å 
støtte arbeidet i en organisa sjon som 
var godt i gang med hjelpearbeid, og 
hadde prosjekter flere steder i 
verden, sier Astrid.

– Som soroptimister er vi opptatt av 
å støtte utdanning, særlig av jenter. 
Vi likte at organisasjonen hadde en 
liten administrasjon og få administ-
rasjonsutgifter og at hovedkontoret 
var i vår region. 

Sandnes Soroptimistklubb har nå 
forpliktet seg til å bekoste ungdoms-
skoleutdanning for tre jenter fra en 
av flere minoritetsbefolkninger  
i Laos.

Vi gleder vi oss til å komme i gang 
etter et langt forarbeid, som ble 
ytterligere forlenget på grunn av 
Covid-19.
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Fattigdom er en avgjørende faktor når 
det kommer til jenters tilgang på 
utdanning. Den utbredte fattigdommen 
blant urfolksgrupper i Laos og Peru 
bidrar til at jenter ikke blir prioritert når 
det kommer til videre skolegang. For 
mange familier er det for dyrt å sende 
barna på skolen, så guttene blir priori-
tert. Det er derfor viktig å sikre at 
grunnutdanningen jentene får er av god 
kvalitet og på sitt eget morsmål, samt 
jobbe for at lokalsamfunnet ser verdien 
av jenters utdanning. 

Som følge av Covid-19 står verden 
ovenfor en utdanningskrise. Vi har god 
grunn til å frykte at antallet barn som 
står utenfor utdanning vil øke. På 
verdensbasis har millioner av barn nå 
vært uten skolegang siden mars, og over 
100 land har enda ikke satt en dato for 
gjenåpning av skoler3. Når skolen 
for svinner øker barneekteskap, ten-
årings  graviditeter og vold i hjemmet. 
Som så ofte før, ser vi at kriser rammer 
jenter hardest. Siden skolen stengte ned, 
har det i våre prosjekt vært en stor 
utfordring å organisere fjernunder-
visning på grunn av manglende tilgang 
på internett og elektroniske hjelpe-

midler. Likevel må våre partnere i sør 
vist en enorm omstillingsevne og har 
klart å komme frem til nye måter å følge 
opp elevene på. Dette er viktig fordi 
konsekvensen av stengte skoler kan bli 
at en hel generasjon ikke får fullført 
utdanningen sin, og forskjellene i 
samfunnet forsterkes. 

Også i Norge merker vi konsekvensene 
av pandemien og nedstengte skoler. 
Avlyste solidaritetsaksjoner har gitt 
store økonomiske konsekvenser for Hei 
Verden, og vi vet at det er vanskeligere å 
få støtte fra både private og bedrifter i 
økonomiske nedgangstider. Derfor er 
støtten fra Soroptimistene i Sandnes 
ekstra kjærkommen i disse dager, fordi 
nå er behovene i prosjektene våre større 
enn noen gang. 

Av Hei Verden

BaNGLaDESH: Hei Verden programmet gir jenter opplæring i hvilke rettigheter de har slik at de kan  
spre kunnskapen videre til andre jenter på landsbygda.

1 http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf
2 https://www.unicef.org/education/girls-education
3 Policy Brief: Education during Covid-19 and beyond (UN report, 2020)

”Fattigdom er en  
avgjørende faktor.”
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«Sikre inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremme muligheter for 
livslang læring for alle» – slik lyder 
FNs bærekraftsmål nr. 4.

For Soroptimist International er tilgang 
til utdanning for jenter og kvinner i alle 
aldre en grunnleggende menneske-
rettighet og avgjørende for hennes 
utvikling, for økonomisk vekst og for 
fattigdomsbekjempelse.

Utdanning gir kvinner og jenter 
mulighet til å realisere sitt potensiale og 

forsørge seg selv og er også et middel til å 
utrydde og forhindre vold mot kvinner.

Utdanningsstipend er ett bidrag i dette 
arbeidet og kvinner verden over får her 
muligheten til å realisere drømmen om 
en utdannelse.

sIe sIne UtdannIngsstIPend
I løpet av et år tildeler klubber, unioner 
og vår føderasjon over 1000 utdannings-
stipend til kvinner og jenter innenfor 
føderasjonen og i land utenfor. Et 
impo nerende antall!

Norgesunionen har sitt «Norske 
soroptimisters utdanningsfond for 
kvinner» som siden 1985 har gitt  
stipend til kvinner og jenter i noen  
av de fattigste landene og da særlig i 
Afrika.

På føderasjonsnivå har vi to utdannings-
stipend som administreres av SIE 
Scholarship Committee:

– Dr Suzanne Noël Scholarship 
– Federation Scholarship 

Utdanningsstipend  
– et viktig bidrag

SiE SCHoLarSHip CommittEE 2017-2019: Fra venstre, Britt sammen med Maria Luisa fra Italia og Elena fra Romania.

TEMA // LIKESTILLING OG UTDANNING
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dr sUzanne noëL 
schoLarshIP
Annet hvert år deles det ut stipend til 
kvinnelige leger som holder på å 
spesialisere seg innen plastikk- og 
rekonstruktiv kirurgi. Fondet er oppkalt 
etter Dr. Susanne Noël som var grunn-
leggeren av Europaføderasjonen, og som 
selv var spesialist innen plastikk- og 
rekonstruktiv kirurgi. 

I år hadde vi 10.000 Euro til disposisjon 
og midlene ble fordelt likt mellom 
Gertraud fra Østerrike og Lara fra Belgia.

federatIon schoLarshIP
Stipendets formål er å bidra til kvinners 
egenutvikling gjennom utdannelse.

Kvinner som tar utdannelse innen 
STEM-fagene (vitenskap, teknologi, 
ingeniørfag og matematikk) og som er  
i sitt siste studieår, uavhengig av grad, 
prioriteres. Dårlig økonomi eller andre 
krevende familiesituasjoner vektlegges 
også.

Hver union kan fremme to kandidater, 
mens land med enkeltklubber kun kan 
fremme en kandidat. Kandidatene 
behøver ikke å komme fra samme land 
som klubben.

Det er guvernørene som på sitt årsmøte 
vedtar hvem som skal få stipend etter 
innstilling fra SIE Scholarship 
Committee.

I 2019 hadde vi 100 000 Euro til 
disposisjon og 30 kvinner fra 24 land 
fikk stipend. I år ble 90 000 Euro fordelt 
mellom 24 kvinner.

Midlene som fordeles kommer fra 
medlemskontingenten som betales inn 
og hver soroptimist bidrar årlig med 
2,33 Euro.

Som kjent synker medlemstallet  
i vår organisasjon og i år forlot i tillegg 
1100 afrikanske søstre SIE for å bli en 
del av den nye afrikanske føderasjonen. 
Dette får konsekvenser for finansi-
eringen av fondene, men forhåpentligvis 
vil dette bli løst til det beste for våre 
søkere.

stIPendmottaKere 2020
Ett eksempel er 35 år gamle Tamta fra 
Georgia. Hun ble tildelt € 7000 for å 
fullføre doktorgraden på engelsk, noe 
som gjør at hun kan søke på fast stilling 
ved universitetet og få en jevn inntekt 
for seg selv og sine døtre. Et annet 
eksempel er 34 år gamle Houloud fra 
Togo som ble tildelt € 6000 for å avslutte 
sin doktorgrad i biologi. Forskningen 
hennes vil bidra til å redusere 
forurensning fra mennesker og dyr og 
forbedre matsikkerheten i landet 
hennes.

«What’s In It for me?»
Etter å ha hatt verv som unionssekretær 
og nettansvarlig i unionen og deretter 
vært president i Bergensklubben, hadde 
jeg tenkt å trappe litt ned på aktiviteten, 
men da kom spørsmålet om jeg kunne 
tenke meg å stille som kandidat til styret 
for SIE Scholarship Funds. Som 
Soroptimist er vi «oppdratt» til å si ja, og 
med ett var jeg kandidat til et verv i 
Europaføderasjonen.

Styret har tre medlemmer og to av  
de «gamle» tok gjenvalg, så da var  
det én ledig plass og to kandidater.  
På guvernørmøtet i 2017 ble jeg valgt 
inn og i perioden 2017-2019 satt jeg i 
styret sammen med Maria Luisa fra 
Italia og Elena fra Romania. To svært 
erfarne tillitskvinner med mye 

kunnskap og et stort engasjement for vår 
organisasjon.

Da nytt styre skulle velges i 2019 var det 
kun jeg som var «valgbar» og kunne 
sikre kontinuitet, så da var det bare å si 
ja til nok en periode. Nå samarbeider jeg 
med Sevil fra Tyrkia og Alexandra fra 
Hellas.

Søknadsprosessen er heldigital, men 
styret har mye arbeid med å se til at 
søknadene er riktig utfylt og at alle 
dokumentene som kreves er lagt ved. 
Det skal lages rapporter til guvernør-
møtene og vi må sørge for at alle som 
har fått stipend sender inn sluttrapport. 
Vi har alle våre møter på Skype noe som 
passer særlig godt i disse tider.

Som medlem av styret blir man  
invitert til å delta på såkalt Extended 
Board Meeting – en god parallell til 
«utvidet unionsstyremøte» i vår egen 
union.

Du får praktisert og gjenoppfrisket både 
engelsk- og franskkunnskapene, du får 
innblikk i unge kvinners drømmer og 
ønsker for fremtiden, i dagens universi-
tetsstudier, du får delta i arbeidsgrupper 
og på guvernørmøter og sist, men ikke 
minst, får du møte soroptimister med et 
stort engasjement fra hele føderasjonen 
og følge utvik lingen av organisasjonen 
på nært hold.

Alle de flotte tilbakemeldingene vi får 
fra våre stipendmottakere viser at 
stipendene har en viktig funksjon.

SOROPTIMA 3  // 2020

iNStaGram: SIE Scholarship er tilstede  
på sosiale medier.
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Studiearbeid  
gir økt aktivitet 

Voksenopplæring i form av studiearbeid kan være en inntektskilde  
for din klubb og en synliggjøring av deres arbeid.

Soroptimistene i Norge er medlem av 
Studieforbundet Folkeuniversitetet som 
har utarbeidet en plattform for kurs-
administrasjon. Norgesunionen har 
vært registrert som studieorganisasjon 
siden januar 2015 og alle klubbene i 
Norgesunionen er registrert som bruker 
av websiden: soroptimist.
folkeuniversitet.org. 

hVorfor sKaL VI ha 
stUdIearBeId?
Voksenopplæring kan være en inntekts-
kilde for klubbene. Klubber som holder 
godkjente kurs og studieringer som 
varer minst 8 timer totalt får utbetalt 
statsstøtte. 

I følge Rita Karin Strøm Larsen og 
Vigdis Sunde, studieleder fra Kristian-

sundklubben, er det flere gode grunner 
til å drive med studiearbeid. Det 
synliggjøre klubben, er morsomt, 
engasjerer medlemmer og gir økt 
aktivitet. Planlegging og gjennomføring 
av et kurs er et flott utgangspunkt for 
samarbeid med andre og er en viktig 
arena for organisasjonsutvikling. Det 
kan stimulere medlemmer til å møte nye 
målgrupper, og sørger for økt bruk av 
egne ressurser og kompetanse innen 
egen klubb. Men viktigst av alt: Det 
utdanner og skolerer kvinner og gir dem 
ny kunnskap.

to ULIKe ProsJeKt  
I trondheIm 
Presidenten i SI Trondheim Syd 
Soroptimistklubb, Iakha Toivonen, 
forteller at klubben registrerte to ulike 
prosjekt hos Folkeuniversitetet i 2019: 
Mentorprosjektet og Mødregruppa. Hun 
beskriver prosjektene slik: 

mentorProsJeKtet: I fjor var 
fem av klubbens medlemmer mentorer 
for kvinner (veisøkere) med høy 
utdannelse fra andre land. Kvinnene 
hadde utdannelse innen kjemi, 
økonomi, psykologi og markedsføring 
og kom fra Italia, Ungarn, Kina og 
Bangladesh. Mentorprosjektet inn-
befatter opplæring av mentorene, ulike 
fellesmøter og parsamtaler. All denne 
møteaktiviteten kan registreres hos 
Folkeuniversitet. Vi registrerte felles-
møtene mellom mentorer og veisøkere 
samt parsamtalene. Andre klubber kan 

også ønske å registrere opplæringskurset 
av mentorer eller fellesmøter, enten med 
bare mentorer eller bare veisøkere. 

mødregrUPPe: Det andre 
prosjektet SI Trondheim registrerte var 
Mødregruppa, i et samarbeid med 
Kattem skole. Kattem er en bydel i 
Trondheim der det bor en del familier 
med flerkulturell bakgrunn. Skolen har 
grupper for nyankomne barn som skal 
lære seg norsk. Dette kurset var spesielt 
tilpasset arabisktalende mødre. Den 
største andelen av mødre kom nemlig 
fra Syria. Kvinnene hadde behov for å bli 
kjent med norsk språk og kultur. De 
fleste hadde reist fra et stort nettverk, og 
gjennom våre møter ble de kjent med 
andre arabisktalende kvinner. Språk-
ferdighetene i norsk fikk de også øvd seg 
på, og vi fikk lært arabisk. 

Fra klubben deltok fem av våre med-
lemmer. Møtene var godt strukturert 
med ulike tema. I begynnelsen var det 
mye konkret og praktisk informasjon, 
for eksempel: Påkledning av barn om 
vinteren, kulturelle tema og norske 
matvarer. Møtene omfatter nå også 
temaer som nettbank, internett og 
likestilling. Strikking (tovet ullvotter) 
har blitt gjort på hvert møte. Flere har 
nå fått ferdig sitt første par! Kvinnene 
som deltok hadde et sterkt ønske om å 
fortsette og gledet seg til hvert møte.

Begge disse prosjektene ga en 
økonomisk uttelling som betød mye for 

Data-KUrS: Åse Juul Hansen holder data-kurs 
for soroptimister i Kristiansund.

TEMA // LIKESTILLING OG UTDANNING
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klubben. Arbeidet er givende og har gitt 
våre medlemmer ny innsikt i andre 
lands kultur og skikker. Medlemmene 
som deltar blir også bedre kjent med 
hverandre enn det klubbmøtene gir 
anledning til. Det betyr mye for det 
sosiale miljøet i klubben. 

Selve registreringsarbeidet på nettet  
tok noe tid og var litt prøving og  
feiling, spesielt i begynnelsen. Heldigvis 
ligger det mye god informasjon på 
Norges unionens interne sider, og 
klubben har fått god veiledning av 
studielederne.

stUdIearBeId I sI 
KrIstIansUnd 
I «kjølvannet» av koronapandemi-
utbruddet denne våren, med forbud mot 
fysiske medlemsmøter og behov for 
digital kommunikasjon, fikk medlem 
Åse Juul Hansen forespørsel om å holde 
IT-kurs tilpasset behov for soropti-
mistene i Kristiansund. Åse har holdt 
flere kurs innenfor faget tidligere i regi 

av Seniornett, men dette aktuelle kurset 
ble noe nytt.

– Jeg sendte først ut en forespørsel om 
hva medlemmene hadde behov for å 
lære/lære mer om. Deretter laget jeg et 
eget opplegg med et kursprogram, 
forteller Åse. Det ble til tre moduler, en 
grunnleggende del á 3 timer/4 skole-
timer, en modul med repetisjoner samt 
noe mer spisset mot et bestemt tema. 
Den tredje og siste modulen blir nok 
også et bestemt tema i henhold til behov.

Et medlem i klubben ordnet med lån av 
et nytt og flott møterom med digitalt 
utstyr. – På grunn av koronasituasjonen 
var det begrensning av antall deltakere, 
men møterommet var romslig. Det var 
11 påmeldte deltakere, men tre måtte 
melde avbud på dagen. Tiden gikk veldig 
fort sammen med en hyggelig gjeng og 
plutselig var tiden inne til å avslutte.

De to neste modulene kommer til 
høsten. – Programmet er ikke satt opp 

enda, men jeg vil i forkant sende ut nytt 
spørreskjema, sier Åse. – Det var veldig 
nyttig å vite at vi kan låne under-
visningsrom og kontorutstyr gratis i 
offentlig regi siden Soroptimistene er 
medlem av Folkeuniversitetet.

mØDrEGrUppa: Trondheim Syd medlem Gerd Tomter Løvaas (i blått) lærte deltakerne å bake sunne 
scones. Hun viste frem hvordan ingrediensene så ut og etterpå ble det smaksprøver. Tolken, Khuyala, 
med blått skjerf, oversetter til arabisk.

hvis en klubb ønsker å holde 
et kurs, kan de kontakte 
studieleder@sorptimist
norway.no for nærmere 
informasjon 
Norgesunionen har oppnevnt 
egne studieledere som 
godkjenner kurs, studieringer 
og opplæringsprogram 
arrangert av klubber eller 
unionen. studie lederne har 
ansvar og er til gjengelige for å 
hjelpe og veilede klubber som 
ønsker å lage kurs, samt å 
godkjenne studieplanen som 
er utarbeidet av klubbene.

HVORDAN GÅR VI FRAM?



– Gjennom å være soroptimist har jeg 
mulighet til å påvirke situasjonen for 
kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Det er moro å få ting til 
sammen med andre – og selvsagt viktig 
å være med å bidra til at samfunnet går i 
riktig retning med økt likestilling, og 

ikke minst at vi beholder oppnådde 
rettigheter. Det er også inspirerende å 
delta på internasjonale møter hvor jeg 
møter andre soroptimister som arbeider 
for samme mål og får oppdatert 
informasjon om de områdene vi 
arbeid er med fra SI og fagfolk forøvrig, 

sier Kirsti om drivkraften for å engasjere 
seg som soroptimist. 

Karin er enig og legger til at arbeidet for 
å fremme menneskerettigheter for alle 
er avgjørende for henne. Dette arbeidet 
går ikke ut på dato. Kvinners stilling er 
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Karin Guttormsen
soroptimist siden 1982. Unionspresident 2005-2007.  
1. visepresident 2003-2005. Guvernør 2007-2009.

Kirsti Guttormsen
soroptimist siden 2005. Unionspresident 2015-2017. 1. og 2. visepresident  
hhv 2011-2013 og 2013-2015. styremedlem soroptimist International 2019–.

To generasjoner  

– samme Idealer

KariN oG KirSti GUttormSEN er mor og datter, soroptimister siden hhv 1982 og 2005. I dag er Karin distriktskontakt  
i Øst 2, og Kirsti er styremedlem i Soroptimist International (SI).
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”Prioriter klubbmøtene,  
det gir energi.”

ofte begrenset av skiftende politiske, 
økonomiske og ikke minst kulturelle 
konvensjoner verden over. 

InsPIrasJon – hVorfor  
BLe de soroPtImIster? 
Kirsti: Fra ungdomstiden var mitt 
inntrykk at klubbmøter var viktige for 
mor å delta på. Medlemmene i den 
lokale klubben var inspirerende kvinner. 
Ellers var det litt smuglesning av Norsk 
Soroptima. Her kunne jeg lese alt om 
soroptimistene rundt omkring i Norge. 
Da jeg ble medlem i Bergen i 2005, som 
forholdsvis nyutdannet, var det nok i 
utgangspunktet et yrkesnettverk jeg var 
ute etter. Soroptimistene representerte et 
bredt nettverk, og de ville noe. Det 
tiltrakk meg. Jeg oppdaget jo straks at 
soroptimistene oppfylte dette til gagns. 

Karin: Når man er innflytter selv innen 
Norge, tar det tid å føle seg «hjemme». 
Så derfor syntes jeg det var veldig 
spenn ende da Else Dalen spurte om jeg 
ikke ville komme på et klubbmøte og 
fortelle om mitt yrke. Kort tid etterpå 
ble jeg soroptimist og opptatt av 
soroptimismens idealer. 

På Representantskaps- og Landsmøte 
(R&L) i Molde (2003) presenterte Agnete 
Kjellin Norgesunionens aller første 
Handlingsplan. Ett av målene ga meg et 
løft – soroptimistene skulle bli en ønsket 
samarbeidspartner. Det er langt på vei 
oppnådd, men må hele tiden fornyes og 
utvides.

På R&L i Ålesund (2006) var det en 
viktig sak om Norgesunionen og 
klubbene skulle opprette nettsider  
– ta steget inn i den moderne, digitale 
verden! En ung representant ba om 
ordet først og avgjorde stemningen. Alle 
som hadde tenkt å si imot, forble tause. 
Unge Randi Mordal Hessen håndterte 
forslaget teknisk på en overbevisende 
måte, minnes Karin. 

VIKtIge saKer  
– oVerordnede måL 
Av programmålene er det menneske-
handel og mangel på muligheter for 
utdanning som har engasjert meg mest, 
forteller Karin. Det er egentlig to sider 

av samme sak – undertrykking og 
maktovergrep. Hun var gjennom mange 
år engasjert i prosjektet Lilla Sløyfer 
med fokus på bevisstgjøring og påvirk-
nings arbeid rundt menneskehandel. 

For Kirsti har disse temaene også vært 
viktige. Blant annet har hun vært 
enga sjert i hvordan vi som soroptimister 
med variert og lang yrkeserfaring kan gi 
råd og vink til unge yrkeskvinner, f.eks. 
i forbindelse med mentorprogram og 
Soroptimist Nordic Leadership 
Academy.

fn og soroPtImIstene 
– Soroptimist International (SI) er vel 
kjent som en aktiv organisasjon i 
FN-systemet med SI-representanter i 
åtte FN sentra verden over. Ikke minst 
viktig er arbeidet alle soroptimist-
klubber gjør for å fremme FNs mål-
setninger og bærekraftmål. Påvirknings-
arbeid er det viktigste SI gjør globalt, 
men FN representantene er avhengig av 
situasjonsrapporter fra grasrota i 
organisasjonen. Det dokumenteres 
gjennom våre PFR rapporter 
(Progamme Focus Report). Det er også 
avgjørende om vi skal beholde vår 
konsultative status til FN. Jeg håper alle 
soroptimister i Norge forstår hvor viktig 
og verdifullt klubbarbeidet og PFR 
rapporteringen er i en global sammen-
heng, sier Kirsti. 

ønsKer fLere  
På Laget 
Begge tenker at flere kvinner må med på 
laget for at kampen for likestilling kan 
føres videre med styrke. 

Likestilling er ikke en «kvinnesak» 
alene, mennene må også engasjeres! 
Karin forteller engasjert om erfaringer 
med påvirkningsarbeid på klubbnivå. 

– Åpne møter med paneldebatter om, 
f.eks. hvordan det står til med like-
stillingen i eget lokalsamfunn har vært 
gjennomført med suksess sammen med 
andre organisasjoner – der både menn 
og kvinner er medlemmer.

De diskuterer ofte hvordan 
soroptimistene kan bli mer synlige og få 
til enda flere resultater. 

– Mor er stadig opptatt av hvordan vi 
må fornye oss for å få flere medlemmer 
og at en klubb ikke må bli seg selv nok, 
sier Kirsti. 

Kirsti mener at alle klubber bør ha en 
åpen diskusjon om hvordan møtene og 
aktivitetene bør organiseres for å være 
attraktiv også for yngre kvinner. Hun 
oppfordrer alle til å prøve digitale 
møte løsninger som et supplement til 
fysiske møter. Nylig holdt Soroptimist 
International (SI) digitalt årsmøte med 
over 220 deltagere i alle aldre fra alle 
verdenshjørner. 

– Når jeg tenker på klubber som får til 
medlemsrekruttering, er det en felles-
nevner at medlemmene stolt snakker  
om klubben sin til venner og kolleger. 
Det vekker nysgjerrighet og kan være  
en god anledning til å invitere til et 
første klubb møte. Å føle seg velkommen 
i klubben er viktig for fortsatt engasje-
ment, sier Karin. Og hun har en opp-
fordring til nye og travle medlemmer for 
å få grep på soroptimismen: – Prioriter 
klubbmøtene, det gir energi. Gi soropti-
mismen tid, vær nysgjerrig, men engasjer 
deg i klubbaktivitetene. Delta på 
distriktsmøter, si ja hvis du skulle bli 
spurt om å være klubbens utsending til 
et L&R-møte og så tar du det derfra. Og 
ikke få dårlig samvittighet for å ikke 
strekke til – porsjonér innsatsen etter 
dine muligheter. 

100års feIrIng
Nå ser begge frem til organisasjonens 
100-års jubileum i 2021 og nye utford-
ringer for soroptimistene. Samtidig 
gleder de seg over at en egen afrikansk 
føderasjon (SIAF) er etablert. SIAF går 
på med stort engasjement og har god 
medlemsrekruttering. 
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soroptimister bidrar 
med viktige tiltak

mens store deler av verden ble tvunget til å trykke på pauseknappen  
etterhvert som CoViD-19-pandemien spredte seg, fortsatte Soroptimister å gjøre  

det de er best til: 'Stepping Up', og ta til orde for og iverksette tiltak for å støtte  
kvinner og jenter på grasrotnivå. 

Kjære Soroptimister,

I disse vanskelige tider med 
den globale pande mien som 
gjør at vi må holde oss 
hjemme, opp lever de fleste av 
oss at hjemmet er et trygt 
sted, men det gjelder ikke 
for alle kvinner. Mange 
kvinner er inne stengt med 
sine voldelige menn. Uten 
mulig heter til å slippe unna, 
er de mer sårbare enn noen 
gang. I tillegg er mange, 

spesielt eldre, ensomme og 
har behov for hjelp.
 
Vi må stå opp for kvinner, 
det er ekstra viktig nå under 
nedstengingen og de senere 
begrensningene på grunn av 
viruset.
 
Vi må fremme, og iverksette 
tiltak som får regjeringer 
til å iverksette sine for
plik telser til å skaffe krise
sentre og beskyttelse for 
kvinner som opplever vold i 
hjemmet, og som blir tvunget 
til å bo sammen med den som 
utøver volden. 

Vi må også tenke på kvinner 
som sitter i fengsel der det 
er vanskelig å holde trygg 
avstand, kvinner som er 
utsatt for fattigdom både nå 
mens økonomien er stengt ned, 

og senere når økonomien har 
blitt betydelig dårligere.
 
Nå er det på tide å bruke 
våre profesjonelle ferdig
heter, vår globale stemme for 
kvinner som er rammet av 
viruset trenger psykologisk 
hjelp, juridisk og forret
ningsråd, så vel som pedago
gisk hjelp. Noen ganger 
trenger de våre spesialiserte 
kunnskaper og ferdigheter, og 
noen ganger er det ganske 
enkelt behov for et oppmunt
rende ord, et smil, hjelp til 
shopping eller å lytte til 
bekymringer.

La oss se oss om og finne ut 
hvordan vi kan hjelpe andre 
fordi vi står opp for 
kvinner.

Anna Wszelaczyńska,
SIE President 20192021
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sI zagreB, KroatIa 

Empowered Future er et pedagogisk og psykososialt prosjekt 
som er laget for å hjelpe en gruppe kvinner som hver dag 
bærer usikkerhet og må kjempe for livet sitt og være en del av 
det hjemløse samfunnet.
 
Hvert år øker antall hjemløse kvinner i Zagreb. Hjemløshet 
har tradisjonelt blitt oppfattet som et maskulint fenomen. 
Kompleksiteten i de emosjonelle og fysiske problemene en 
kvinne står overfor krever en mer seriøs tilnærming når hun 
oppretter sosial politikk. SI Club Zagreb bestemte seg for å 
hjelpe organisasjonen, «Home of Hope» og sosialforeningen 
«St. Martins mantel» som støtter hjemløse kvinner.
 
Studier viser også at kvinner ofte er ofre for fysisk og psykisk 
vold. De er heller ikke i stand til å dekke sine hygienebehov.
Soroptimistene bidro med å arrangere psykososiale workshops 
for å:

•  styrke og hjelpe de fremmøtte til å overvinne frykten for  
å ta risiko,

•  oppmuntre dem til å tenke utenfor boksen,
•  lære seg å takle manglende suksess,
•  få dem til å se for seg en bedre fremtid og finne et yrke for å 

sikre denne fremtiden.
 
Som en del av prosjektet planlegges det å opprette et sted for 
hjemløse kvinner hvor de kan motta snacks, hvile, ta en dusj 
og hvor det vil bli holdt sosio-psykologiske workshops.  
(Kilde: artikkel fra The Link)

sI IPoh, maLaYsIa  
har levert lunsjpakker til 30 barn i Bekor-lavprisleiligheter i 
lockdown-perioden. På grunn av pandemien og en Movement 
Control Order (MCO), blir mange utsatte familier og deres 
barn hardt rammet. De sliter med å skaffe mat. Under MCO 
sponser SI Ipoh de 30 barna takket være hjelp fra en fantastisk 
dame fra lokalområdet, hun lager mat og leverer lunsjpakker. 
På denne måten får barna et anstendig måltid, samtidig som 
klubben styrker en lokal kvinne med jobb, slik at hun er nå er i 
stand til å fø sin egen familie. 

sI ULaanBaatar, mongoLIa  

har i nesten to tiår hatt samarbeid med National Center 
Against Violence, og tidligere denne måneden ga klubb-
medlemmer mat, barneklær og leker til senteret for å hjelpe  
i løpet av denne krisetiden.

sI rossendaLe, engLand  

hørte hvordan kvinner ble mer utsatt for vold i hjemmet på 
grunn av pandemien – og at mange var tvunget til å være 
hjemme med sine voldelige menn. Flere hadde mistet de 
tjenestene de vanligvis støttet seg på, i tillegg til dette kom 
inntektstap og hjemmeskole. Alt dette bidro til økt press. 
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Klubben kontaktet et krisesenter for å høre hvordan de taklet 
det. Der fikk de beskjed om at det var tøft; etterspørselen etter 
tjenester hadde økt, de hadde strukket seg langt og tilgang til 
de mest nødvendige artiklene var dårlig. Klubben gikk straks i 
gang med å skaffe det mest tiltrengte til senteret. Klubb med-
lemmene bestemte seg for å bruke crowdfunding for å skaffe 
midler til å handle inn de aktuelle varene som ble kjøpt fra 
«The Red Bag Project», som er et samfunnsprosjekt. I løpet av 
syv dager samlet klubben inn over £ 250.

Soroptimister gjør en forskjell ved å bedre livene til kvinner og 
jenter over hele verden og samfunnet generelt. I Kenya besøkte 
soroptimistklubben i Vihiga de fattigste av de fattige. Hvert 
klubbmedlem kjøpte matvarer for å støtte forskjellige familier i 
denne perioden med pandemien.

Igjen har Kenya blitt rammet av flom på grunn av klima-
endringer. Folk er blitt flyttet til tryggere steder der de 

fordrevne trenger grunnleggende nødvendigheter og mat.  
Tre soroptimistklubber, Kakamega, mumiasi og Vihiga 
koordinerte via WhatsApp og samlet inn midler og gjen-
stander (tepper klær, sanitærutstyr og håndklær). Midlene ble 
brukt til å kjøpe mat og Covid-19 sanitizer og vaskemiddel. 
SIV har et radioprogram som skaper bevissthet om vold mot 
kvinner og jenter kontra Covid-19.

Medlemmer av Si Widnes, England, har gitt husholdnings-
artikler som sengetøy, håndklær, kjøkkenutstyr og lignende til 
de to nye husene som nylig ble ervervet av Night Stop, en 
veldedig organisasjon som støtter hjemløse. Medlemmene har 
også gitt bleier, våtservietter og leker til barna på Changing 
Lives (Women's Refuge), og de støtter hverandre ved å holde 
jevnlig kontakt og handler for de som er i isolasjon.

soroPtImIst KathmandU, nePaL  

feiret sin 8 årsdag med å dele ut mat for to dager til  
150 mennesker som lever i dyp fattigdom.

Klubben har tidligere i pandemiperioden gitt ut matvarer til 
70 kvinner, inkludert de kvinnene som deltar i klubbens 
skreddersømprosjekt. Hver kvinne fikk 25 kg ris, 3 kg linser,  
1 kg salt, 2 liter olje og ½ kg soyabønner.

Målet for dette prosjektet er kvinner med babyer og jenter som 
er helt avhengige av daglig arbeid og lønn. På grunn av 
nedstengningen, har de ikke kunnet gå på jobb. Det er disse 
som har høyest risiko for sult og helseproblemer. Klubben 
håper støtten gjør dem i stand til å ernære seg selv og familien.
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Utfordringer  
for mentorprogrammet

Soroptimistenes mentorprogram har vært et satsingsområde for Norgesunionen  
i flere år.  programmet er arbeidslivsrettet og har som formål å veilede utenlandske  
kvinner med høyere utdanning og gode norskkunnskaper til å søke relevant arbeid  

eller komme videre i karrieren. Kvinner i alderen 20 – 45 år med bakgrunn fra  
ikke-nordisk land, kan delta i  mentorprogrammet.

Mentorene er soroptimister, yrkesaktive 
kvinner som har variert erfaring fra 
norsk arbeids- og samfunnsliv. 
Mentorene er skolert til mentoring.

Programmet består av jevnlige vei-
ledningssamtaler hvor den som veiledes 
definerer sine mål og hvor mentoren er 
samtalepartner og veileder i prosessen. 
Programmet kan i tillegg bestå av 
samlinger med innlegg og diskusjoner 
om tema relatert til norsk arbeidsliv.

Mentorprogrammet drives lokalt av 
norske soroptimistklubber.

Høydepunktet for programmet kom i 
2017 da sju klubber og 65 deltakende par 
deltok. I år ser det ut til at bare Bergen 
skal i gang med programmet, og trenden 
er tydelig – aktiviteten minker.

Det ønskede resultatet var at deltakerne 
skulle få mer pågangsmot, lære seg 
norske samfunnskoder, få større 
trygg het i jobbsøking og innhente mer 
kunnskap til muligheter innen 
ut danning og eventuelle jobber. Pro-
grammet består av jevnlige veiled-
ningssamtaler hvor den som veiledes 
definerer sine mål og hvor mentoren er 
samtalepartner og veileder i prosessen. 
Programmet kan i tillegg bestå av 
samlinger med innlegg og diskusjoner 
om tema relatert til norsk arbeidsliv.
Nå setter COVID-19 grenser for 
aktiviteten, men Mentorprosjektet 
prøver seg imidlertid på videosamtaler.
Utfordringene i programmet har også 
vært språkbarrierer og for store 
forventninger.

Klubber som har gjennomført  
prosjektet er: 

Arendal/Grimstad, Bergen/Voss, 
Drammen, Trondheim/ 
Trondheim syd, Kristiansand/
Kristiansand øst, Ringerike, Stavanger 
og Ålesund.

Det er viktig å vurdere virksomheten  
og eventuelt tilpasse programmet slik  
at virksomheten går tilbake til tid- 
ligere nivå med mange deltakende 
klubber. Råd givnings gruppen plan-
legger å sende ut en spørreunder- 
søkelse til alle klubbene i løpet av  
høsten for å kartlegge hvordan  
det tenkes om mentorprosjekt frem-
over.



hVa sKJer?

28-30.05.21  Landsmøte og represen-
tantskapsmøte 2021, 
Ålesund.

02-04.07.21  Europeisk kongress og 
markering av SIs 
100-årsjubileum, 
Krakow, Polen. 

27-29.07.23  Soroptimist Inter-
national Convention 
2023, Dublin, Irland.

LItt PraKtIsK

Har du innspill til saker vi skal  
skrive om, tips oss på  
soroptima@soroptimistnorway.no.  
Ta gjerne pennen (eller PC’en) fatt og 
skriv selv. Det setter vi pris på.
Neste utgave kommer i mars.  
Fristen for å sende inn stoff til oss er  
1. november 2020.
Har du et bilde til artikkelen? 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.

aKtUeLLe 
nettadresser
Stoff til Soroptima sendes til 
soroptima@soroptimistnorway.no 

Si Norgesunionen nettside
www.soroptimistnorway.no

Soroptimist international
www.soroptimistinternational.org

Facebook
www.facebook.com/ 
SoroptimistNorway

Europaføderasjonen
www.soroptimisteurope.org

Soroptimist project matching
www.soroptimistprojects.org 

Fokus: 
www.fokuskvinner.no

FNs kvinneorganisasjon: 
www.unwomen.org 

FN-sambandet: 
www.fn.no

Returadresse:
Norsk Soroptima

v/Turid Lindheim Nilsen
Vevargata 11

4306 SANDNES

B

annonsePrIser

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

sJeKK adressen dIn
Etter hver utsendelse av Soroptima får 
vi en del blader i retur, grunnet feil 
adresse. Det er synd at ikke alle 
medlemmer får bladet sitt.
Vi oppfordrer hver enkelt medlem til å 
sjekke adressen sin i medlemsregisteret, 
og melder fra til sekretæren i klubben 
hvis adressen er feil. Endrer du adresse, 
gi beskjed straks til din klubbsekretær.
Medlemsregisteret finner du på  
https://soroptimistnorway.no/.  
Velg ‘Logg inn’ for å komme til 
intranettet. Klikk da på Klubbområde > 
Medlemmer for å finne din klubb. 
Klikk på navnet ditt for å sjekke 
informasjonen som er lagret om deg.

I 2021 er det 100 år siden den første soroptimistklubben ble startet i Oakland, California. På globalt nivå vil jubileet bli markert  
i San Francisco i oktober 2021. Europaføderasjonens markering vil finne sted på første dag av SIE-kongressen i Krakow 2.-4. juli 
2021. Følg med på www.soroptimistnorway.no for mer informasjon.


