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ÉT TEMA 

'UDDANNELSE' 
& TRE FOKUS OMRÅDER 

Udryddelse af kønsbestemt 
analfabetisme 

Uddan kvinder og piger til at være 
ledere i deres samfund og inden 

for deres fag 

Uddannelse som et middel og et 
redskab til at bekæmpe vold mod 

kvinder 

Uddannelse 
Det at kunne læse og skrive 
betyder så meget mere end bare 
'at kunne læse og skrive'! 
 

 Giver kvinder mulighed for 
at opsøge viden 

 Giver kvinder mulighed for 
at være uafhængige 

 Lærer kvinder deres 
rettigheder 

 Hjælper kvinder med at 
forholde sig til 
forandringer i deres 
samfund 

 Viser kvinder værdien af 
uddannelse for deres børn 

 Gør kvinder i stand til at 
tænke kritisk 

Magtfulde kvinder 
Styrkede kvinder 

 Udnytter deres potentiale 
til at blive ledere 

 Får adgang til 
videregående 
kvalitetsuddannelse og 
professionel oplæring 

 Får adgang til økonomisk 
magt og opnår køns 
ligestilling i i erhverv 

 Opnår stabile ansættelses- 
muligheder 

 Kan udvikle sig inden for 
videnskab og teknologi 
(STEM) 

 Får adgang til 
erhvervsrettet uddannelse 
og dermed mulighed for 
ansættelse 

 Undslipper kønsbestemte 
skel/stereoptype 
opfattelser 

 Kan optages på ikke-
diskriminerende 
(flygtninge, etniske 
minoriteter, 
handicappede) uddannelse 

Vold mod kvinder 
 
Uddannelse kan hjælpe med at 
bekæmpe vold mod kvinder 
 
Uddannelse 
 

 Vækker opmærksomhed 

 Forhindrer kvindehandel 

 Hjælper med at 
genopbygge ofrets selvtillid 

 Lærer kvinder at råbe op 

 Lærer kvinder at give sig 
selv  plads  i konfliktløsning 

 Lærer kvinder at sige nej til 
omskæring  og 
barneægteskab for deres 
døtre 

 Lærer kvinder at kæmpe 
mod stereotype 
opfattelser som afføder 
vold 

 



og oplæring 

 

To-årig handlingsplan 2015-2017 
 

HVAD KAN 
SOROPTIMISTER GØRE? 

HVORDAN KAN DE BIDRAGE? 

Udryddelse af kønsbestemt 
analfabetisme 

Uddan kvinder og piger til at være 
ledere i deres samfund og inden 

for deres fag 

Uddannelse som et middel og et 
redskab til at bekæmpe vold mod 

kvinder 

'Adoptér' en skole 
 
Hjælp med at forbedre kvaliteten 
af uddannelse  ved at gøre adgang 
til overbygning og videregående 
uddannelse lettere og støt livslang 
uddannelse 

 Byg skoler eller 
klasseværelser 

 Restaurér skoler/møbler 

 Indret et bibliotek i en 
skole 

 Øg  antal og kvalitet af 
skolebøger 

 Giv pigelegater til 
videregående uddannelser 

 Tilbyd mentorordning til 
unge mennesker 

 Støt computer kurser 

 Tilbyd erhvervsrettet 
undervisning 

 Uddan lærere 

'Adoptér' et kvindecenter 
Gennem uddannelse - giv kvinder 
adgang til økonomisk magt og 
stabile muligheder for ansættelse 

 Klubber som åbner for 
netværk og faglig 
integration 

 Hjælper piger som er 
droppet ud af skolen 

 Mentorordning: 
del/udveksl færdigheder 
og viden og anden faglig 
hjælp 

 Giv legater til kvinder så de 
kan udvikle sig fagligt og 
fremme deres karriere 

 
'Adoptér' et flygtningecenter 
Gennem uddannelse - hjælp 
flygtningekvinder med hurtigt at 
blive integreret i det nye lands 
samfundsmæssige og økonomiske 
forhold 

 Lær kvinder det nye lands 
sprog 

 Hjælp kvinder med at 
forstå deres 'nye' 

'Adoptér' et krisecenter 
 
Tilbyd dine kompetencer inden for 
specifikke områder 
 

 Opbyg et bibliotek 

 Hjælp kvinder med at 
forstå deres rettigheder 

 Hjælp kvinder med at 
genopbygge deres liv og 
genvinde deres selvtillid 

 Hjælp kvinder med at 
komme tilbage på 
arbejdsmarkedet 

 Giv juridisk bistand til 
kvinder som har været ofre 
for vold 



rettigheder og pligter 

 Lær kvinder lokal skik og 
brug 

 Hjælp kvinder gennem 
ansættelseslabyrinten 

 Giv kvinder legater og 
erhvervsrettet uddannelse 

 
 

 


