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Sendifulltrúafréttir að þessu 

sinni bera þess merki að mikið 

er um að vera á norrænum 

vettvangi. Norrænir Soroptim-

istar taka að þessu sinni bæði 

þátt í Nordisk Forum í Svíþjóð 

og norrænum vinadögum  

í Danmörku.  

Einnig er í blaðinu samantekt 

um fjölbreytt menntunarverk-

efni sem hafa vakið athygli hjá 

Evrópusambandi Soroptimista.

Úr febrúarbréfi  
Evrópuforseta, Ullu Madsen
Í forsetabréfinu kemur fram ánægja með hið nýja 
skipu lags módel SIE sem stjórnin hefur alfarið tileinkað 
sér. Vill forseti þakka nýja skipulaginu að áætlanir 
stjórnarinnar hafi gengið vonum framar. Lið innan þrí-
hyrninganna hafa náð vel saman og fréttabréf og 
greinar hafa birtst á netinu. Má vekja sérstaka athygli á 
seríunni 35.000 Soroptimistar lýsa yfir... sem er 
greinaflokkur þar sem upplýst er um verk samtakanna 
og fyrir hvað þau standa. Jákvæð viðbrögð berast frá 
landssamböndum og klúbbum innan SIE, frá öðrum 
heimshlutasamböndum, alþjóðasambandinu og fjöl-
mörgum öðrum utanaðkomandi samtökum. Sýnir 
þetta að verk Evrópusambands Soroptimista eru farin 
að sjást og raddir okkar heyrast. Mörg landssambönd 
hafa óskað eftir upplýsingum og stuðningi til að inn-
leiða skipulagsmódelið hjá sér og eru væntingar góðar.

Næsti sendifulltrúafundur verður í júlí nk. í Kaupmannahöfn sem er heimaborg forseta og er 
undirbúningur í fullum gangi. Stórt mál á fundinum verður framtíð samtakanna, við erum að 
tapa félagsmönnum. Ástæður eru margar og umdeildar, má þar nefna að klúbbfélagar eldast 
þ.e. klúbbar endurnýjast ekki, efnahagsástandið í heiminum og áhugaleysi. En eitt er víst ef 
ekki verður tekið á hlutunum eru samtökin okkar í hættu. Á sendifulltrúafundinum verður 
áhersla lögð á útbreiðslu og varðveislu. Samráð allra á fundinum verður um framtíð Soropt-
imista. 

Fyrir fundinn þurfa meðlimir klúbba að ráðfæra sig við félaga sína, 1255 klúbbar þurfa að 
taka þátt í umræðunni, klúbbur án verkefnis er deyjandi klúbbur. Fundurinn í Kaupmanna-
höfn gefur okkur vonadi kraft, nýjar hugmyndir og laðar að nýja félaga.

Evrópusambandið SIE hefur hleypt af stokkunum stóru verkefni eða rannsókn á ofbeldi gegn 
konum og stúlkum, Understanding and Preventing Violence Against Women and Girls 
(VAW). Rannsóknin nær til 60 landa í Evrópu, Mið-Austurlöndum og Afríku. Áhersla er lögð 
á viðhorf fólks og reynslu af ofbeldi og að hægt verði að benda á áhættuþætti á ýmsum 
stöðum í lífi konu. Niðurstöður gætu nýst við stefnumótun og til að þróa fyrirbyggjandi að-
ferðir gegn ofbeldi. Rannsóknin er fjármögnuð með utanaðkomandi styrkjum. Kynning verð-
ur á verkefninu á sendifulltrúafundinum í Kaupmannahöfn.
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Menntun gegn fátækt

Eitt af leiðarljósum í starfsemi Soroptimista um allan 

heim fyrir starfs tímabilið 2011-2015 er að bæta líf og 

stöðu kvenna og stúlkna með menntun, stuðningi og 

auknum tækifærum og því góð ástæða til að velja þetta 

efni fyrir fyrsta fréttablað ársins.
 
Menntun er skilvirkasta vopnið í baráttunni við fátækt og til að bæta 
lífskjör kvenna. Það þekkja Soroptimistar vel.  Á síðasta ári unnu 
klúbbar í SIE að rúmlega 600 kennsluverkefnum  og söfnuðu til 
þeirra um 1.900.000 € . Verkefnanna nutu 26.000 konur og börn í 
Evrópu og Afríku . Margir klúbbar hafa einnig boðið upp á mentora-
verkefni sem er önnur góð leið til að byggja upp færni og getu 
kvenna og stúlkna og á síðasta ári voru 1094 þátttakendur á slíkum 
námskeiðum. Hugmyndaflug systra í klúbbunum er óendanlegt og 
eru hér nokkur dæmi um þá frábæru vinnu sem unnin er í klúbbum 
innan SIE og hafa fengið viðurkenningu.

Senda stúlkur í skóla
Soroptimistaklúbburinn í Aalst í Belgíu vann með samtökunum Plan 
Belgium og stjórnvöldum í Nígeríu að því að efla nám stúlkna í Ní-
geríu. Þjóðfélagsaðstæður og siðir (þvinguð hjónabönd, heimilis-
störf) víða í dreifbýli valda því að stúlkur njóta ekki menntunar eða 
þær eru þvingaðar til að hætta námi. Markmið verkefnisins var að 
leggja áherslu á fjárfestingu í menntun stúlkna. Fólst það m.a. í 
áróðursherferð í útvarpi sem beint var til foreldra um að senda dæt-
ur sínar í skóla, að þekking stúlkna væri áhrifamesta leiðin til að 
minnka fátækt og veitti þeim aðgang að fleiri tækifærum. 

– skilaboð frá verkefnastjórn 
Evrópusambands Soroptimista!

Fjárfest í menntun stúlkna 
Klúbburinn í Targoviste í Rúmeníu kom á verkefni sem kallast EMMA 
(Education goals, Moving to leadership skills, Material help also 
given, Amazing results for women and girls) með því að útvega 
skólavörur og fjárhagslegan stuðning fyrir stúlkur. Vegna fátæktar 
eiga margir foreldrar í Rúmeníu erfitt með að borga fyrir skólabækur 
barna sinna, mat og strætisvagnafargjöld sem leiðir til aukinna 
fjarvista barna og brottfalls úr skóla. Með verkefninu EMMA var 
reynt að draga úr þessu vandamáli. 

Laufey Hannesdóttir 
verkefnastjóri SIÍ

Kennsla fyrir flóttamenn
Í Livorno á Ítalíu stóðu Soroptimistar fyrir verkefni til að auðvelda 
félagslega og efnahagslega aðlögun innflytjendakvenna með því að 
efla læsi og bjóða ítölskukennslu. Innflytjendakonur glíma við það 
vandamál að fá aðgang að störfum, sérstaklega þegar þær geta ekki 
notað móðurmál sitt. Til að draga úr þessum vanda á Ítalíu stuðlaði 
Livorno klúbburinn að menntun og sjálfseflingu kvenna af erlendum 
uppruna.

Bygging skólastofa og salerna 
Í Malí í Afríku kom klúbburinn í Bamako Espoir upp þremur kennslu-
stofum og þremur salernum í þorpinu Foura. Áður þurftu börn í 
þorpinu að ganga 8 km tvisvar á dag til að fara til og frá skóla. Verk-
efnið er einnig í samræmi við tveggja ára markmið Evrópuforseta en 
sólarrafhlöður eru notaðar í ljósgjafa í stað  steinolíulampa og 
þannig stuðlað að sjálfbærri þróun. Skólinn hefur nú hreint drykkjar-
vatn og hreinlætisaðstöðu en bætt hreinlæti dregur úr tíðni sjúk-
dóma meðal barna. Þetta verkefni var stutt af nokkrum klúbbum frá 
svissneska landssambandinu.
 

Finndu þinn x-factor
Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbur-
inn leiddi menntunar- og leiðtoga-
verkefni sem fólst í að halda námskeið 
fyrir valdar stúlkur í þremur framhalds-
skólum á svæðinu. Námskeiðið var 
byggt á aðferðafræði markþjálfunar 
þar sem hver þátttakandi var hvattur til 
að uppgötva eigin styrkleika. Markmið 
námskeiðsins var að hjálpa ungum 
konum og stúlkum til að verða hæfari 
leiðtogar í eigin lífi, bæta sjálfsmynd 
sína og efla sjálfstraust. 
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Nordisk Forum er afar stór kvennaráð-
stefna sem haldin verður í Malmö í Svíþjóð 
12.-15. júní 2014. Um 100 norræn kvenna-
samtök standa að ráðstefnunni og er reikn-
að með allt að 15.000 gestum þessa fjóra 
daga sem ráðstefnan stendur. Hægt er að 
kaupa dags kort fyrir einn dag í einu og 
einnig er hægt að kaupa kort sem gildir alla 
dagana.

Umræðuefnin verða fjölmörg en öll varða 
þau réttindi kvenna. Má þar nefna mennt-
un, heilsu, umhverfi, störf, laun, jafnrétti, 
fram tíð, pólitíska þátttöku og þróun, nýja 
tækni og samskiptamöguleika.

Fyrirlestrasalir verða margir og  stöðugar 
uppákomur í þeim öllum frá kl.12:00 á  
fimmtudag 12. Júní  til kl.18:00. Föstudag 
frá kl.10:00-20:00, laugardag kl.10:00-
18:00 og sunnudag kl. 9:00 til kl.13:00 en 
þá lýkur ráðstefnunni. Úrval fyrirlestra og 
vinnuhópa er gríðarlegt og því gott að fara 
inn á slóðina  http://nf2014.org og skoða 
vel áður en lagt er af stað.

Norrænir Soroptimistar hafa sameinast um 
að vera með sýningarbás alla dagana þar 
sem störf soroptimista verða kynnt með 
myndum og spjalli við gesti og gangandi.

Norrænir vinadagar í Danmörku í  september
Norrænir vinadagar eru haldnir í einhverju hinna fimm 
Norðurlanda annað hvert ár. Hefur þetta verið vinsæll vett-
vangur fyrir Soroptimista frá Norðurlöndunum og Eystrasalts-
ríkjunum til að hittast, stofna til nýrra kynna og skiptast á 
skoðunum. Auk þess standa systrum til boða skemmtilegar 
skoðunarferðir. 

Að þessu sinni verða vinadagarnir haldnir 5.-7. september í 
Billund í Danmörku en fyrstu norrænu vinadagarnir fóru 
einmitt fram í Danmörku sumarið 1974. Þema daganna í ár 
er menntun með vísun í verkefnamarkmið Alþjóðasambands 
Soroptimista 2011-2015 um að bæta líf og stöðu kvenna og 
stúlkna með menntun, stuðningi og auknum tækifærum. 

Megináherslan verður lögð á ungt fólk og þær kröfur sem gerðar eru til þeirra í dag. 
Velt verður m.a. upp hvaða áhrif hin stafræna veröld sem ungt fólk hrærist í hefur á líf 
þeirra, gildi, vini og samskipti. Nánari upplýsingar um Norræna vinadaga er að finna 
á www.nordiskedage.dk

Soroptimistar á Nordisk Forum 
í Svíþjóð í sumar

Þema Soroptimista verður: 
,,MAKE YOUR VOICE HEARD“
Menntun – umhverfismál – ofbeldi 
Soroptimistar verða einnig með dagskrá í 
sal  laugardaginn 14. júní kl.10:00 -12:00. 
Þar munu Ann Garvie forseti SI, Ulla Mad-
sen forseti SIE og María Lóa Friðjónsdóttir, 
Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbi, flytja 
ræður. Einnig mun Hafdís Karlsdóttir, Kópa-
vogsklúbbi, svara spurningunni – Hvers 
vegna er ég Soroptimisti?  Rétt er  að vekja 
athygli á því að Vigdís Finnbogadóttir verð-
ur einn af aðal gestafyrirlesurum á Nordisk 
Forum 2014. Vonandi fjölmenna Soropt-
imistar á ráðstefnuna. 


