Opening Doors to a Bright Future (Åbning af døre til en lys fremtid)
Dette er SI præsident-elect, Maureen Maguires 10. december appel og hendes motto for 20212023.
Mottoet skal forene soroptimister, klubber, unioner og de fem federationer med det formål at
levere håndgribelige fordele til nogle af verdens mest marginaliserede kvinder, piger og deres
lokalsamfund.
Det er planen at etablere appel-projekter i hvert af de 5 federationer, og startprojektet vil være i SI
South-West Pacific, nærmere bestemt Cambodia.
Opening Doors to a Bright Future vil cementere soroptimisternes tro på og engagement i livslang
uddannelse og dens kraft og fundamentale rolle som drivkraft for bæredygtig udvikling, fred og
lighed.
At investere i pigers uddannelse bryder fattigdomscykler og hjælper til økonomisk vækst.
Uddannelse giver kvinder, piger og deres lokalsamfund færdigheder, viden og øger tilliden. Det gør
kvinder og piger i stand til at træffe velinformerede beslutninger, hvilket påvirker deres fremtidige
trivsel, sundhed, deltagelse og livskvalitet.
Præsident-elect Maureen udtaler: ”Uddannelse er redskabet til at tackle mange af de barrierer,
som kvinder og piger står over for i dag. Før covid-19 pandemien var der synlige fremskridt mht.
kvalitetsuddannelse rundt om i verden, men de sidste 17 mdr. har krævet ofre. UNICEF anslår at
156 millioner børn og unge ikke er i skole. Af disse har 6 ud af 10 ingen adgang til grundlæggende
læse- og regnefærdigheder.
Det anslås at 750 millioner voksne er analfabeter, hvoraf mange lever i fattigdom, er
marginaliserede og dårligt stillede. Ulige adgang til uddannelse og læring forværres af den digitale
kløft, og som sådan er åbning af døre til uddannelse et vigtigt mål i hvert af vores appel-projekter.
Denne målestok vil gøre os i stand til at opfylde vores foreslåede, målbare mål, og vil give reel
forandring og varig indvirkning på de familier, lokale- og større samfund, hvor vi arbejder”.
Mål
•
•
•
•

At give adgang til alle former for uddannelse til dårligt stillede og marginaliserede kvinder
og piger.
At give undervisning til kvinder og piger i sikre, venlige og stimulerende omgivelser med
lige muligheder og støtte til alle.
At udvikle mentorprogrammer som tilskynder til tillid og selvværd, og som øger kvinders og
pigers deltagelse i samfundet og i beslutningstagningen.
At øge adgangen til information, uddannelsesressourcer og hjælp til at gøre kvinder og
piger i stand til at træffe velinformerede livsvalg.

Tak for jeres engagement i at drive forandring ind i de næste hundrede års soroptimistarbejde.
Med jeres støtte kan vi ”åbne døre til en lys fremtid for kvinder og piger” over hele kloden.

