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Í þessu hefti er sagt frá starfi 

Soroptimista hjá Sameinuðu 

þjóðunum. Einnig er sagt frá 

verkefnum Soroptimista á sviði 

heilbrigðismála og fjallað um 

mannréttindi eldri kvenna.

Soroptimistar eru stoltir af ráðgjafahlutverki sínu hjá Sameinuðu þjóðunum 
(SÞ) en slíku hlutverki hafa þeir gegnt allt frá árinu 1984. Stoltið er ekki síst 
vegna þess að það eru fá frjáls félagasamtök í heiminum sem hafa slíkt 
hlutverk. 

Ráðgjafaraðild og tengsl við SÞ veita dýrmæt tækifæri til þess að fylgjast með þáttum í starf
semi SÞ, taka þátt í fundum og ná sambandi við fulltrúa stjórnvalda, önnur frjáls félagasamtök 
og embættismenn SÞ. Soroptimistar koma sjónarmiðum sínum á framfæri til hagsbóta fyrir 
konur og stúlkur. Einnig gefst kostur á að fylgjast með tilteknum þáttum í starfi SÞ og gefa 
stjórn Alþjóðasambands Soroptimista nauðsynlegar upplýsingar.  

Alþjóðasamband Soroptimista hefur 16 fulltrúa hjá SÞ í New York, Genf, Vín, Róm og París. 
Segja má að mestu tengslin séu við ECOSOC, Efnahags og félagsmálastofnun SÞ, en stofn
unin fæst við fjölmarga málaflokka sem við Sorptimistar látum okkur varða og má þá nefna 
efnahagsmál, félagsmál, mannfjöldamál, barnaverndarmál, kvenréttindi, kynþátta mismunun, 
æskulýðsmál, umhverfismál og matvælamál. Einnig samþykkir ráðið tillögur um hvernig 
bæta megi menntun og heilsugæslu, svo og mannréttindi og frelsi hvar sem er í heiminum. 

Soroptimistar taka einnig þátt í árlegum fundi Nefndar SÞ um stöðu kvenna (Commission on 
the Status of Women) en fundi ársins 2015 er nýlega lokið. Þar áttu íslenskir Soroptimistar 
tvo fulltrúa, þær Maríu Norðdahl, Grafavogsklúbbi, 1. varaforseta Soroptimistasambands 
Íslands og Hafdísi Karlsdóttur Kópavogsklúbbi. Munum við væntanlega fá fréttir af þessum 
fundi á landssambandsfundinum í næsta mánuði.

Hægt er að lesa frekar um framlag Soroptimista á fundi Nefndar SÞ um stöðu kvenna á vef 
Alþjóðasambands Soroptimista http://www.soroptimistinternational.org/advocacy/cswevents

Hvað gera  
Soroptimistar  
hjá Sameinuðu  
þjóðunum?
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Fjölmörg verkefni eru unnin á vegum Soroptimista 
víðsvegar í Evrópu og Afríku til að bæta heilsu kvenna 
og barna.Hér verða kynnt nokkur þeirra.

Ókeyps læknisskoðun fyrir börn
Nýjasta tölfræði sýnir að 120.000 börn í Túnis, aðallega stúlkur, 
misstu úr skóla á skólaárinu 20132014. Að hluta til er það vegna 
þess að margar fjölskyldur geta ekki borgað fyrir heilbrigðisþjónustu 
barna sinna. Soroptimistaklúbburinn í Ariana í Túnis stóð fyrir því að 
öll börn á grunnskólaaldri fengu fría læknisskoðun sem fólst í 
augnskoðun, tannlæknaþjónustu og skoðun á hálsi, nefi og eyrum. 
Verkefninu var vel fagnað af fjölskyldum því mörg börn nutu góðs af 
þjónustunni. 

35.000 Soroptimistar vinna að 
bættri heilsu kvenna og barna                                                       

Skortur á sjúkragögnum                                                                                                                                 
Skortur á sjúkragögnum í Aþenu leiddi til þess að Soroptimistar í 
landssambandi Grikklands tóku sig til og söfnuðu 16 kössum af 
lyfjum og sjúkragögnum og afhentu kristilegum hjálparsamtökum 
og læknamiðstöð í Aþenu. Þótti þetta mikið afrek og fékk mikla 
umfjöllun í fjölmiðlum í Grikklandi. 

Brjóstakrabbamein í sviðsljósinu                                                                                                  
Soroptimistaklúbburinn í De Meierij í Hollandi skipulagði fyrirlestur 
fyrir konur og stúlkur um brjóstakrabbamein.  Tveir sérfræðingar 
kynntu fyrir stórum hópi kvenna nýjustu upplýsingar um  
brjóstakrabbamein, skimun, meðferð og  árangur sem náðst hefur. 
Áherslan með þessu verkefni var að auka almenna þekkingu á 
brjóstakrabbameini,  kynna skimunarvinnu sem hollenska stjórnin 
stendur fyrir og vekja athygli á bleiku slaufunni svo hægt sé að vinna 
að frekari rannsóknum á brjóstakrabba.

Emine Erdem aðstoðarverkefna
stjóri SIE skrifar um nauðsyn þess 
að áhrifamikil félagasamtök eins 
og okkar grípi til að gerða.

Soroptimistar eru samtök til stuðnings 
konum og verðum við því að horfast í 
augu við hið gífurlega stóra verkefni sem 
varðar dánartíðni mæðra og nýfæddra 
barna í heiminum.  Á heimsvísu deyja ár
lega um 300.000 konur af barnsförum og 
um 3.3 milliónir barna deyja við fæð ingu 
eða fljótlega eftir fæðingu. Hægt væri að 
bjarga stórum hluta bæði kvenna og 
barna með viðeigandi aðstoð. Til að setja 

Dregið úr dánartíðni mæðra og nýfæddra barna
þessar tölur í eitthvert samhengi má segja 
að 18 júmboþotur farist daglega með 
konur og börn innanborðs.  99% þessarra 
dauðsfalla á sér stað í fátækum löndum. 
Helmingur mæðra og ungbarna í þessum 
fátækustu löndum heims eiga enga 
möguleika á heilbrigðisþjón ustu, hvorki 
við fæðingu né á eftir. Fyrstu vik una eftir 
fæðingu eru móðir og barn í mestri hættu 
og því afar mikilvægt að brugðist sé við 
og stuðlað að því að konur hafi aðgang 
að almennri heil brigðis  þjónustu.

Verkefni þetta hefur verið lengi á stefnu
skrá Sameinuðu þjóðanna og síðan 1990 
hefur dauðsföllum fækkað um 50%.  Sá 

árangur sýnir að gott skipu lag og skjót 
viðbrögð gefa til kynna miklar framfarir.

Dæmi um að það sem Soroptimistar geta 
gert er verkefni fyrrum forseta Alþjóða
sambands Soroptimista, Alice Wells, sem 
nefnt var „Birthing int he Pacific“ eða 
„Fæð ingar á Kyrrahafseyjunum“. Verk
efn ið fól í sér menntun og þjálfun fyrir 
heil brigðisstarfsmenn, heilsugæslu lækna 
og þá sem aðstoða við fæðingar í minni 
þorpum. 

Mikilvægast í þessu brýna viðfangsefni er 
að skipuleggja á raunsæjan hátt lausnir 
sem geta komið að gagni. 
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Eldra fólk er fjölbreyttur hópur og staða þess afar mismunandi. Víða 
í heiminum á sér stað  mikil mismunun gagnvart eldra fólki. Sumir 
geta haldið áfram að vera virkir þátttakendur í því sem þjóðfélagið 
býður upp á,  á meðan aðrir lifa við húsnæðisleysi, fátækt, einangrun, 
þunglyndi og vanmáttarkennd.

Sameinuðu þjóðirnar eru nú í auknum mæli að skoða aðstæður 
eldra fólks og þá sérstaklega þeirra sem búa við  fátækt, ófullnægjandi 
lífskjör, aldurstengda erfiðleika, ofbeldi og misþyrmingar.

Christine Peer verkefnastjóri SIE telur að Evrópusamband Soroptim
ista, sem alþjóðleg rödd kvenna, eigi að vekja sérstaka athygli á 
vaxandi fjölda eldri borgara (kvenna). SIE beri að lýsa vanþóknun á 
þeirri tilhneigingu að konur séu ósýnilegar eftir 50 ára aldur, ekki 
aðeins í stjórnmálum og stjórnun heldur einnig sem hluti af sam
félaginu.  Við eigum að leggja áherslu á hvernig konur á öllum aldri 
geti nálgast upplýsingar og orðið sér úti um fræðslu. Við eigum að 
auðvelda konum á öllum aldri að nýta þá möguleika sem eru í boði. 

Mannréttindi stoppa ekki 
við 60 ára aldurinn
Konur lifa almennt lengur en karlar en það fer þó eftir líferni og félagslegri stöðu. Konur lifa oft við mismunun, 

öryggisleysi, pengingaleysi og skort á aðgengi að menntun og heilbrigðisþjónustu. Nær það oft hámarki þegar  

konur standa frammi fyrir vinnulokum eða komast á eftirlaunaaldur.

Samstarf Soroptimista
klúbba milli landa
Soroptimistaklúbbum gefst tækifæri á að vinna saman að verkefnum í gegnum 
vefsíðu sem heitir Soroptimist Project Matching (http://soroptimistprojects.org/
projects).

Megintilgangur vefsins er að koma saman klúbbum sem þurfa á aðstoð að halda í 
næumhverfi sínu og klúbbum sem eru færir um að aðstoða. Vefurinn gerir 
Soroptimistaklúbbum kleift að vinna saman að verkefnum og leggja áherslu á þarfir 
kvenna og stúlkna í löndum sem eru fjarri þeirra eigin löndum. Um leið víkkar 
samstarfið sjóndeilarhring allra sem að verkefnunum koma. 

Hér koma nokkrar hugmyndir sem við getum unnið að:

• Vera vakandi varðandi mismunun, sérstaklega gagnvart  
 eldri konum

• Taka þátt með öðrum samtökum sem vinna  
 að þessum málefnum.

• Vekja athygli þjóðfélagsins á mikilvægum störfum margra  
 eldri kvenna sem sinna barnagæslu, aðstoða fjölskyldur sínar  
 í veikindum  og taka þátt í  öllum hugsanlegum sjálfboða 
 störfum.

• Vekja athygli á verkefnum og þjónustu sem eru í boði  fyrir  
 aldraða eins og heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og fræðslu.

• Velkja athygli á samstarfi eldra fólks og yngra fólks (s.s. tölvu 
 kennslu og sögutengdum verkefnum).

Soroptimistar eiga einnig að hafa áhrif á þingmenn 
með því að hvetja til þess að:

• Fullgilda og innleiða alþjóðlega samninga og samþykktir sem  
 varða eldri konur, þ.m.t. hinni alþjóðlegu Madridar aðgerðar 
 áætlun um öldrun (Madrid International Plan of Action on  
 Ageing).

• Framfylgja lögum sem útiloka allt ofbeldi á konum.

• Stuðla að því að veitt verði nægilegt fjármagn í félagslega  
 aðstoð við eldri konur.

Hjálpumst  að við að láta raddir eldri kvenna heyrast!

Árið 2012 voru unnin  

                verkefni á vegum 

Soroptimistaklúbba  

í heiminum, til hagsbóta 

fyrir um 

konur og stúlkur. 
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110.000

Tölur úr PFR 
skýrslum


