Medlemsmøte
Møtene kan innholde:
• foredrag knyttet til programområdene
• prosjektarbeid
• yrkesforedrag av medlemmene
• bedriftsbesøk

”Moldova-prosjektet”
Prosjektet omfatter tre områder:
• Utdanning av unge i Moldova, opprinnelig
finansiert gjennom FOKUS fra TV-aksjonen 2005
samt innsamlede midler fra SI.
• Forebygging av menneskehandel gjennom
prosjektarbeid og informasjonstiltak
ved salg av lilla sløyfer
• Sikring av rent drikkevann gjennom innkjøp av
vannfiltre som er montert i barnehager og hjem

Andre aktiviteter
Soroptimister driver mange aktiviteter for å bidra til å
nå SIs mål:
• innsamlinger, for eksempel tilknyttet TV-aksjonen
• dugnader
• deltakelse på 8.mars arrangement
• deltakelse på arrangement i regi av FN-sambandet,
herunder Internasjonal Uke
• innlegg i aviser
• samarbeid med andre lokale lag og organisasjoner

Informasjon til medlemmene
• Norsk Soroptima er Norgesunionens medlemsblad.
Bladet kommer ut ni ganger i året og er bindeleddet mellom klubbene og mellom unionens
tillitskvinner og medlemmene. Redaksjonen går på
omgang mellom klubbene.
• Guvernørinfo er et elektronisk medlemsblad som er
bindeleddet mellom klubbene i Norgesunionen og
Europaføderasjonen. Bladet utgis månedlig av våre
guvernører.
• Norgesunionens hjemmeside oppdateres ukentlig
med relevant informasjon om soroptimistarbeidet.

Som soroptimist
• kan du bidra du til å sikre menneskerettighetene
og bedre kvinners og barns levekår
• kan du delta i spennende prosjektarbeid
• får du mulighet til egenutvikling og ny kunnskap
• får du vennskap på tvers av landegrenser og
kulturer
• får du et internasjonalt nettverk
• kan du delta i SI-arrangementer over hele verden

Klubbarbeidet
Klubbene drives i henhold til vedtatte lover og vedtekter. Hver klubb skal ha 10 medlemsmøter i året og
medlemmene har møteplikt.

Ønsker du å bli soroptimist? Da klikker du deg inn
på www.soroptimistnorway.no og finner klubben der
du bor. Der finner du en kontaktperson som du kan
sende en e-post eller ringe til.
Velkommen som soroptimist!

A global voice for women

infoormasjon

SI/Ns prosjekter
”Norske soroptimisters Utdanningsfond for
kvinner i sør”
Norske soroptimister samler hvert år inn penger til
fondet som årlig deler ut 40 – 50 stipender til
utdanning av kvinner i Sør.
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Soroptimist – hva betyr det? Ordet ”soroptimist”
kommer av de latinske ordene ”soror” og ”optima” og
kan noe fritt oversettes til ”best for kvinner”.

SI har fire føderasjoner:

Soroptimist International (SI)
SI er en verdensomspennende organisasjon for
yrkeskvinner etablert i 1921 og har i dag rundt 90.000
medlemmer i 125 land. I Norge er det 67 klubber med
2000 medlemmer.
Gjennom prosjekter arbeider soroptimister for å
fremme menneskerettigheter for alle og bedre
kvinners og barns levekår.
Vi skal
• holde høy etisk standard i liv og yrke
• arbeide for å fremme menneskerettighetene for alle
• bidra til fred og internasjonal forståelse
• fremme vennskap og samhørighet blant
soroptimister
Mer informasjon på www.soroptimistinternational.org

Den europeiske føderasjonen (SIE), den amerikanske
føderasjonen (SI/A), den britiske føderasjonen (SI/GBI)
og Stillehavsføderasjonen (SI/SWP)
Europaføderasjonen (SIE)
Europaføderasjonen har klubber i 58 europeiske og
afrikanske land og har representasjon i følgende
organisasjoner:

SI og FN
SI har rådgivende status og lobbyister i følgende
FN-organ:

• Europarådet - som arbeider for menneskerettigheter og demokrati
• European Women’s Lobby – som arbeider for å sikre
kvinners rettigheter og likestilling. Her er SIE fullverdig medlem.

ECOSOC
UNWOMEN

Mer informasjon på www.soroptimisteurope.org

UNICEF
UNESCO
ILO
WHO
FAO
UNIDO

FNs økonomiske og sosiale råd
FNs organisasjon for kvinners
rettigheter og likestilling
FNs barnefond
FNs organisasjon for utdanning,
vitenskap og kultur
FNs internasjonale
arbeidslivsorganisasjon
Verdens helseorganisasjon
FNs mat og jordbruksorganisasjon
FNs organisasjon for industriell
utvikling

SI er forpliktet til å støtte FNs
menneskerettighetserklæring.

1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell
og uformell opplæring
2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet
og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre
kvinners deltakelse i konfliktløsning
4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best
mulige helsetjenester
5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å
sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av
klimaendringer og naturkatastrofer

SI og prosjektarbeid
På alle nivå i SI står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid, og prosjektarbeidet er knyttet til SIs langtidsprosjekt fra
2011:”Invester i fremtiden: Soroptimister for
utdanning og ledelse”.
Mer informasjon: www.soroptimistinternational.org

SIEs prosjekt 2011-2013
er «Soroptimists
Go for Water and Food».
2013-2015
«Soroptimists Go Green».

SIs programområde i perioden 2011-2015
Hvert fjerde år avholdes SIs internasjonale styremøte
der programområder med mål fastsettes. Målene følges opp i alle deler av organisasjonen, helt ned til
klubbnivå.
I perioden 2011-2015 skal Soroptimist International
jobbe for å bedre kvinners og jenters liv og status
gjennom utdanning, myndiggjøring og ved å tilrettelegge for utvikling. Målområdene er tuftet på FNs
tusenårsmål og setter søkelys på noen av de viktigste
utfordringer i samfunnet vårt:

Norgesunionen av soroptimistklubber (SI/N)
SI/N ble etablert i 1939 og har i dag ca 2000
medlemmer fordelt på 67 klubber.
SI/N er tilsluttet Forum for kvinne- og utviklingsspørsmål (FOKUS) og er høringsinstans i kvinnerelaterte spørsmål.

Mer informasjon på www.soroptimistnorway.no

