Soroptimist
International
Et stærkt netværk af aktive kvinder,
der fremmer kvinders vilkår over hele verden

HVEM ER VI?
Netværk, medlemmer og lande
Soroptimister gør det muligt for kvinder
og piger at få undervisning, støtte og
vejledning, der sætter dem i stand til
at forbedre deres livsvilkår. Soroptimist
International er et netværk af mere end
75.000 kvinder over hele verden, som
arbejder sammen for at nå dette mål.
SI har mere end 3.000 klubber, der
arbejder på tværs af landegrænser i
122 lande - fordelt på fire føderationer.
Den europæiske Føderation er den
største med 34.000 medlemmer i 61
lande i Europa, Afrika, Mellemøsten og
Caribien.
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Vi støtter alle op om betydningen
af navnet ”Soroptimist”, som er en
kombination af de latinske ord ”soror”,
der betyder søster, og ”optima” der
betyder bedst. Vi ønsker det bedste
for kvinder. Det er også derfor, vi
gennemfører projekter over hele
verden, der hjælper kvinder og piger,
taler deres sag på lokale, nationale
og internationale niveauer samt gør
kvinder og piger i stand til at nå deres
fulde potentiale ved hjælp af stipendier,
coaching og vejledningsforløb.

Historien
Den første soroptimistklub blev
grundlagt i Oakland, Californien
i 1921 med det formål at skabe
et netværk af professionelle og
samfundsbevidste kvinder, som
udviste høje etiske standarder i
deres arbejde. Dr. Suzanne Noël,
en førende plastikkirurg, overførte
organisationen til Europa ved at
etablere den første Soroptimist
International klub i Paris i 1924.
Dette inspirerede til etablering af
mange andre klubber i Europa, og
dr. Noël blev den første præsident
i Den europæiske Føderation, som
blev grundlagt i 1928. Den første
klub i Danmark blev oprettet i
København i 1936.

Derfor gør vi
en forskel!
Soroptimister over hele verden
gør en markant forskel både i
og udenfor vores egne samfund.
Hvert år støtter, gennemfører og/
eller financierer medlemmerne
alene i SIE i gennemsnit 4.500
projekter. Mere end 1,7 millioner
kvinder og piger nyder godt af
denne indsats. Gennem vores
repræsentanter i internationale
institutioner taler SI med en
stærk stemme for at fremme
kvinders rettigheder. Fordi vi er en
uafhængig og neutral organisation
bestående af kvinder, som tror på
de samme kerneværdier og mål,
er vi i stand til helhjertet at nå
vores mål.

BEST PRACTICE AWARDS 2017
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HVAD KÆMPER VI FOR?

Mission, visioner og principper
Det er vores mission at give kvinder og piger muligheder for at forbedre deres
livsvilkår og status ved hjælp af undervisning og udvikling af deres potentialer og
evner, så de kan klare sig selv videre i livet.
Vi ønsker at se kvinder og piger udvikle deres individuelle og fælles potentialer,
se dem realisere deres håb og opnå en ligeværdig stemme, der kan skabe stærk
grobund for fredelige fællesskaber i verden. Som soroptimister kæmper vi for
fremgang i kvinders status, for høje etiske standarder, lighed, udvikling og fred, og
for fremme af internationalt samarbejde og forståelse.
Vores medlemmer udgøres af kvinder i alle aldre, som sammen repræsenterer et
bredt udsnit af erhverv. På den måde udgør vi en platform, hvorfra vi kan dele
vores viden og erfaring. Vi vil sikre alle kvinder og piger adgang til at blive ledere
i deres respektive lokalsamfund, og vi vil fortsætte vores lobbyarbejde for dem på
alle samfundsniveauer.
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VORES FEM
FOKUSOMRÅDER

OVERVIEW

5

1

UNDERVISNING
Undervisning af kvinder og piger gør dem i stand til at realisere deres fulde
potentiale og giver dem mulighed for at blive økonomisk uafhængige. Vi tror
på, at undervisning er vejen frem til at udrydde kønsbaseret analfabetisme,
at få kvindelige ledere i såvel lokalsamfund som i jobs og at bekæmpe vold
mod kvinder. I løbet af et år uddeler unioner og klubber - alene i SIE - omtrent
1.600 stipendier. Disse går alle til fremme af kvinders og pigers uddannelse.
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2
STYRKELSE OG OPBYGNING AF
KVINDERS ERHVERVSMULIGHEDER
Vi hjælper kvinder med at få adgang til ressourcer og til at tilegne sig professionelle
færdigheder med det mål at finde indbringende beskæftigelse eller at starte egen
virksomhed. Dette kan fx ske ved at deltage i projekter i samarbejde med mikrokreditorganisationer, selskaber og andre institutioner. Vi når ud til kvinder i landdistrikter,
som er fanget i en ond spiral af fattigdom, og som er nødt til at ofre meget af deres
tid på at udføre simpelt lavstatusarbejde. En af de måder SI hjælper på, er fx ved at
bygge brønde i lokalsamfundene. Målet hermed er at reducere den tid, kvinder bruger
på at hente vand til vask, rengøring eller madlavning, og at træne kvinder i, hvordan de
forøger høstudbyttet og sælger deres afgrøder.
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3
VOLD MOD
KVINDER
Vi iværksætter projekter for at imødegå, forhindre og eliminere vold mod
kvinder. Disse projekter gennemføres i samarbejde med lokale og nationale
regeringer, politiske meningsdannere og andre institutioner. Projekterne
inkluderer bygning af kvindekrisecentre, hjælp til voldsofre, rådgivning,
arbejde for fremme af effektive forebyggelsesprogrammer og deres
gennemførelse samt generelt større bevidsthed om kønsrelateret vold.
Eksempler på projekter kan være indretning af sikrede lokaler, hvor offeret
kan føle sig tryg, og hvor undersøgelsesprocessen kan fremmes, samt
dramaterapi for voldsudsatte.
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4
SUNDHED OG
FØDEVARESIKKERHED
Soroptimister arbejder hårdt for at sikre kvinder og piger adgang til mad og
den højest opnåelige standard på fødevareområdet. Vi hjælper med at bygge
og forbedre hospitaler, med at skaffe lagre af medicin, med at skaffe tests og
screeninger. Herudover støtter vi sygeplejepersonale og jordemødre i at få bedre
uddannelsesmuligheder, ligesom vi støtter op om forebyggelse af dårlig ernæring,
cancer, AIDS og vandbårne sygdomme.
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BÆREDYGTIGHED
Et bæredygtigt miljø bidrager til at styrke kvinder og til at give dem et bedre liv.
Vi starter projekter, som forbedrer miljøet og gør opmærksom på kvinders og
pigers behov i deres lokalsamfund. Vi afbøder virkninger af klimaforandringer
og skaffer hjælp efter natur- eller menneskeskabte katastrofer. Herudover er
vi også fortalere for større miljømæssig bæredygtighed på lokalt, nationalt
og internationalt niveau.
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HVORDAN
ARBEJDER VI?
Fortalervirksomhed
SI har rådgivende status i FN’s økonomiske og sociale råd – ECOSOC. Repræsentanter
for SI deltager aktivt i møder i FN’s institutioner i New York, Geneve, Wien, Rom, Paris
og Nairobi. SI har derudover, som en af meget få NGO’er, ’deltagerstatus’ i Europarådet
og er med i Europæiske Kvinders Lobby. SIE deltager også i OSCE’s arbejde via faste
repræsentanter, ligesom vi har en soroptimist i bestyrelsen for UNICEF Danmark samt
i Kvinderådets styrelse. Dette sætter Soroptimist International i stand til at være
fortaler for kvinder på internationalt niveau og udføre lobbyarbejde for ratificering og
implementering af aftaler, der vedrører kvinder. Ikke mindst kan vi kræve, at vigtige
emner for kvinder kommer på dagsordenen for bæredygtig udvikling.
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Projekter
SI’s unioner og klubber har sat tusindvis af projekter i gang, som
har fokus på vores nøgleområder: Skolegang, uddannelse, kvinders
erhvervsmuligheder, vold mod kvinder, sundhed og fødevaresikkerhed
samt bæredygtighed. Hvert år uddeler SIE ”Best Practice Awards” til
de bedste projekter.
Præsidenten for SIE har i 2017 startet projektet ”Kvinders rettigheder”
under mottoet ”We stand up for Women”. SI’s verdenspræsident har
som sit projekt valgt ”Women, Water and Leadership”. Dette projekt
støtter kvinders uddannelse inden for vandsektoren, så flere kvinder
med tiden får mulighed for at blive ledere inden for denne sektor.
SI Danmark samarbejder med rumænske soroptimister om projektet
”Teenagemødre i Rumænien”, hvor skolepiger modtager oplysning
om deres rettigheder og om prævention. Vanskeligt stillede
teenagemødre modtager derudover konkret hjælp og støtte, så de
kan fortsætte deres skolegang.
Danske soroptimister har også et samarbejde med soroptimister i
Addis Ababa, Etiopien om et projekt, der støtter pigers skolegang og
videreuddannelse lokalt.
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Stipendier og vejledning
SIE’s Stipendiefond udbetaler over 100.000 € årligt til unge kvinder
til dækning af nødvendige udgifter til skolepenge til universiteter,
erhvervsuddannelser samt almindelig støtte under studierne.
Derudover uddeler unioner og klubber talrige stipendier og organiserer
forskellige vejledningsprogrammer. Vi støtter unge kvinder økonomisk,
så de kan starte deres løbebane sammen med etablerede professionelle
for at få indsigt, selvsikkerhed og opnå succes.
Kvinder og piger har længe været underrepræsenteret inden for videnskab,
teknologi, ingeniørarbejde og matematik. SIE vil gerne ændre på dette
forhold, og unioner og klubber støtter således mange unge kvinder inden
for disse områder.
Soroptimister i de nordiske lande, herunder i Danmark, arrangerer hvert
år i fællesskab Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) – en uges
intensiv træning for unge kvinder i et bredt udsnit af discipliner, der skal
forberede dem til en lederkarriere. Deltagerne sponseres af klubber og
unioner i Norden.
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Klublivet
En vigtig del af det at være soroptimist er klublivet. Der holdes
klubmøde en gang om måneden og programmet kan være oplæg
eller drøftelser om aktuelle samfundsrelevante emner, om
klubbernes og unionens projekter. Det kan også være emner,
der relaterer sig til FN’s udviklingsmål eller det kan være
arbejdsmøder, hvor man planlægger klubaktiviteter.
Udover de månedlige møder holdes der ofte møder i forskellige
arbejdsgrupper, der står for projektarbejdet eller money making
aktiviteter.
Når man er soroptimist, så er man en del af et stort netværk og
derfor er der også forskellige sociale aktiviteter i klubberne. Hvad
det er for sociale aktiviteter varierer fra klub til klub, men det kan
være alt fra engelskkurser til vandreture, litteraturgrupper eller
lignende.
Det internationale arbejde har stor betydning og derfor har
mange klubber også venskabsklubber i andre lande. Der kan
på tværs af landegrænser være projektsamarbejde eller aftales
venskabsbesøg. Eller man kan sammen deltage i Convention og
videndele om soroptimistarbejdet.
I netværket er det også muligt at kontakte lokale soroptimister
under rejser og evt. deltage i klubmøde eller anden aktivitet, hvis
det er muligt.
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BLIV
SOROPTIMIST
SI Danmark har klubber i hele Danmark og du kan
finde mere information her:
https://www.soroptimist-danmark.dk/danske-klubber
Brænder du for,
• at gøre en forskel i dit samfund,
•	at arbejde for at forbedre forholdene
for kvinder i et bredere perspektiv
• at udvide dit professionelle netværk og
•	at møde nye kvinder uden for dine sædvanlige
cirkler?
Så vil vi indbyde dig til at finde ud af mere om os!
https://www.soroptimist-danmark.dk/
Facebook: Soroptimist International Danmark
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•	Vi er et verdensomspændende netværk af socialt engagerede kvinder med
meget forskellige uddannelser og erhverv.
•	Vi udgør sammen en platform, hvorfra vi kan tage aktiv del i samfundet og
dele viden og erfaringer.
•	Vi uddanner og sætter kvinder og piger i stand til at påtage sig ledelse
•	Vi bekæmper vold mod kvinder og piger
•	Vi giver kvinder en stemme ved at gøre vores indflydelse gældende på alle
samfundsområder.

www.soroptimistinternational.org
www.soroptimisteurope.org
www.soroptimist-danmark.dk
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