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Í sendifulltrúafréttum er 

kastljóst beint að verkefnum 

sem vakið hafa athygli og verið 

verðlaunuð á vegum SIE. 

Einnig er sagt frá viðhorfi 

íslenskra systra til samtakanna 

í samanburði við systur okkar 

í Evrópu.

35.000 Soroptimistar óska 
friðarverðlaunahöfum Nóbels 
til hamingju
Fyrir hönd 35.000 Soroptimista óskar Ulla Madsen þeim Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi 
til hamingju með friðarverðlaun Nóbels. Bæði berjast þau fyrir réttindum barna. Malala er 
aðeins 17 ára en er þekkt fyrir baráttu sína fyrir rétti stúlkna til að afla sér menntunar og 
Kailash vinnur að frelsun barna úr barnaþrælkun á Indlandi.

Ulla segir að Malala sé hvatning fyrir Soroptimista að halda áfram verkefni sínu „Menntun til 
forystu - Education to Lead“ þar sem unnið er að bættum lífskjörum kvenna og stúlkna í 
gegnum formlega og óformlega menntun en Soroptimistar vita að menntun er lykill að 
valdeflingu kvenna og jafnrétti. 

2015 - Markmiðin – hvað vilja Soroptimistar?
Frá árinu 2000 hafa Soroptimistar unnið að því að ná þúsaldarmarkmiðum Sam einuðu 
þjóðanna. Markmiðin eru alls átta og stuðla að bættum hag fólks um allan heim á sviði 
þróunar, fátæktar, öryggis, friðar, umhverfisverndar, mannréttinda og lýðræðis. 

Tvö markmiðanna hafa Soroptimistar haft að leiðarljósi í störfum sínum, þ.e. að tryggja 
að öll börn njóti grunnskólamenntunar og að vinna að bættu heilsufari kvenna. Þótt 
margt hafi áunnist þá er líka margt ógert, t.d. eru 250 milljón börn sem ekki kunna að 
skrifa eða lesa þegar þau koma í fjórða bekk og í fátækustu löndum heims hafa enn 57 
milljón börn ekki aðgang að skóla.

Þúsaldarmarkmiðin eiga að nást fyrir árið 2015 og er nú unnið að nýjum þróunar mark-
miðum á vegum Sameinuðu þjóðanna. Fer sú vinna fram á heimsvísu, m.a. hjá Alþjóða-
sambandi Soroptimista sem hefur gefið út yfirlýsingu um málefnið. Helstu áhersluatriði 
Soroptimista, eins og margra annarra kvennahreyfinga, er að leggja meiri áherslu á 
menntun og jafnréttismál og að karlar og drengir séu hluti af valdeflingu kvenna.  

Frekari upplýsingar um Post-2015 Agenda eru á www.soroptimistinternational.org 
og á íslensku á vefnum www.2015.is , vef Félags Sameinuðu þjóðanna. 



Sendifulltrúafréttir, nóvember 2014 / bls. 2

Dómssalir ætlaðir fyrir vitnisburði barna
Aðalverðlaun fékk ítalska landssambandið fyrir að koma upp 56 
dómssölum fyrir börn. Verkefnið var unnið í samvinnu við ítalska 
dómsmálaráðuneytið, sveitarfélög, lögfræðinga, lögreglu og 
sálfræðinga. Á Ítalíu eru stúlkubörn 82% þeirra barna sem verða 
fyrir ofbeldi. Komið var upp dómssölunum til að börnin þyrftu ekki 
að hitta kvalara sína í dómssal og gætu gefið vitni í umhverfi sem 
væri aðlagað að aldri þeirra. 

Verkefni Soroptimista 
verðlaunuð

Tungumálanámskeið fyrir konur  
af erlendum uppruna
Í flokknum menntamál vann til verðlauna Soroptimistaklúbburinn í 
Murau Austurríki fyrir að skipuleggja og bjóða upp á þýskunámskeið 
fyrir konur og stúlkur af erlendum uppruna til að auðvelda þeim 
aðlögun að austurrísku þjóðfélagi. Á námskeiðunum var einnig 
boðið upp á fræðslu um mannréttindi, skyldur og lög landsins. 
Konur frá 16 löndum og 4 heimsálfum tóku þátt. Á sama tíma og 
námskeiðin fóru fram var boðið upp á gæslu fyrir börn kvennanna. 
Góður rómur var gerður af námskeiðunum og í kjölfar þeirra fengu 
sumar konurnar vinnu, auk þess sem konunar tengdust    vinaböndum 
og efldu þar með tengslanet sitt. 

Í sama flokki vann einnig samstarfsverkefni klúbbs í Mali og fjögurra 
klúbba í Sviss en klúbbarnir byggðu skóla í þorpinu Foura í Mali. 
Áður en skólinn kom til þurftu börnin í þorpinu að ganga alls 8 
kílómetra til og frá skóla á hverjum degi og leyndust ýmsar hættur á 
leiðinni, sérstaklega fyrir stúlkur.

Verslanir kvenna endurreistar eftir jarðskjálfta
Enn höfðu ítalskar systur vinninginn í flokknum valdefling en 
verðlaunin voru veitt fyrir verkefnið „Cavezzo 5.9“. Í maí 2012 reið 
stjór jarðskjálfti yfir Emilia og nærliggjandi svæði á norður Ítalíu. Í  
kjölfarið fór af stað fjársöfnun hjá ítalska landssambandinu í þeim 
tilgangi að hjálpa konum efnahagslega. Það var gert með því að 
koma upp verslunarklasa í bænum Cavezzo en það sem var öðruvísi 
var að verslunarklasinn, sem nefndur var “Cavezzo 5.9“ var gerður 
úr gámum og gátu 17 konur opnað aftur verslanir sínar. Vakti þetta 
athygli víða um Ítalíu. 

Aðalverðlaunahafarnir.

Eins og venjulega á sendifulltrúafundum Evrópusambands Soroptimista eru verðlaun veitt fyrir bestu verkefni 

landssambanda eða klúbba. Á sendifulltrúafundinum í Kaupmannahöfn í júlí sl. voru verðlaun veitt.  Alls voru 113 

verkefni tilnefnd. Ulla Madsen forseti SIE lýsti ánægu sinni með elju, fagmennsku og hugmyndaríki Soroptimista við 

að efla hag kvenna og stúlkna. Hér verður lýst nokkrum verðlaunaverkefnum. Nánari upplýsingar má finna á vefnum 

www.soroptimisteurope.org
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Viðhorfskönnun á meðal Soroptimista 
í Evrópu – niðurstöður fyrir Ísland

Evrópusamband Soroptimista sendi út fyrr á árinu spurningalista til allra klúbba til að kanna viðhorf systra til hreyf-

ingar innar, hvernig væri háttað nýliðun og hvernig gengi að halda í systur. Frá Íslandi bárust svör frá 10 klúbbum og 

er áhugavert að bera saman niðurstöður okkar við viðhorf systra almennt. 

Spurning 1:  
Hvað hefur hjálpað klúbbnum við  
að fá inn nýjar systur?
1. Gildi Soroptimistahreyfingarinnar og góð samskipti  
 – 91% sammála
2. Vönduð verkefni – 80% sammála
3. Möguleikar á tengslaneti – 82% sammála
 
Hér svörum við eins og systur okkar í Evrópu sem setja gildi 
hreyfingarinnar í efsta sæti (90%) og svo vönduð verkefni (85%). 

Spurning 2:  
Hvað heldur systrum í klúbbnum?

1. Góð teymisvinna og þátttaka systra í starfsemi klúbbsins 
– 100% sammála
2. Vönduð verkefni – 100% sammála
3. Sterk vinátta – 100% sammála

Systur okkar í Evrópu svara þessari spurningu á annan hátt og 
segja sterka vináttu skipta mestu máli (95%) og síðan góða 
teymisvinnu (94%).

Spurning 3:  
Hvað kemur helst í veg fyrir  
að fá nýjar systur?

1. Fjölbreyttar starfsgreinar – 64% sammála
2. Meðalaldur kvenna – 60% sammála
3. Efnahagslegar ástæður – 55%

Athygli vekur að í Evrópu er það meðalaldur kvenna í klúbbnum 
sem kemur helst í veg fyrir að fá inn nýjar systur (71%) og síðan 
efnahagslegar ástæður (70%). 
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Íslenskar systur tóku þátt í ýmsum viðburðum á Norðurlöndunum í sumar. Má þar nefna Nordisk Forum í 

Malmö, sendifulltrúafund í Kaupmannahöfn og Norræna vinadaga í Billund. Um þessa viðburði má lesa á 

vefnum okkar en hér birtast nokkrar myndir.

Spurning 4:  
Hvað veldur því að konur hætta 
í klúbbnum?

1. Efnahagslegar ástæður – 55% sammála
2. Of mikil skriffinnska – 45% sammála
3. Skipulagið (organisational structure) – 36%

Systur okkar í Evrópu eru sammála að efnahagslegar ástæður 
(63%) liggi helst að baki þeirri ákvörðun að hætta en í öðru 
sæti hjá þeim er aldur (59%). Einnig vekur athygli þegar svörin 
eru skoðuð að 47% telja að deilur innan klúbbs séu ástæða 
þess að konur hætta en hér á landi svara 27% systra þeirri 
spurningu játandi. 

Systur efla  
vinaböndin erlendis

Forsetar norrænu landssamband anna, 
frá vinstri  Noregur, Ísland, Svíþjóð, 
Danmörk, Finnland.

Glæsilegar íslenskar 
systur í Billund.

Frá sendifulltrúafundi í Kaupmannahöfn, Guðrún Erla, Laufey, 
Mjöll og Ásgerður.


