Soroptimist International vil forbedre liv og status for
kvinder og piger gennem uddannelse, ved at fremme og
udvikle selvstændighed og gøre det muligt for kvinder og
piger at bruge deres fulde kompetence.
Soroptimist International er forpligtet til at arbejde for
FN’s 2015 mål ved bl.a. at sætte fokus på
•
•
•
•

at udrydde fattigdom
at sikre grundlæggende uddannelse til alle
at fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder
at sikre miljøvenlig og bæredygtig udvikling

Hvornår blev Soroptimist International Danmark
stiftet?
Soroptimist International Danmark kunne i marts 2013
fejre 75 års jubilæum, idet unionen er stiftet den 15. marts
1938. I den anledning blev der udgivet et jubilæumsskrift,
som er en særudgave af Soroptima.

Medlemsmøder
Der afholdes normalt 10 aftenmøder om året, idet der er
sommerpause i juli og august. Det er op til den enkelte klubs
bestyrelse at lægge et mødeprogram.
Programmet kan være foredrag om aktuelle samfundsrelevante emner, klubbens egne projekter eller om internationale emner som fx FN’s 2015 mål. Nogle klubber holder
personlige foredrag eller aflægger virksomhedsbesøg.
Der er normalt en fast dagsorden for møderne. Foruden
dagens emne/foredrag vil der blive informeret om, hvad
der foregår på alle niveauer i organisationen. Desuden vil et
medlem holde et miniforedrag, ”3 minutter” om et selvvalgt
emne.
Information af medlemmerne
Danmarksunionens medlemsblad hedder Soroptima, som
udkommer ca. hver anden måned. Bladet er bindeled mellem klubberne og de udvalg, som arbejder på unionsniveau.
Danmarksunionens hjemmeside er en vigtig informationskilde for såvel medlemmerne som klubberne. Hjemmesiden
har følgende adresse: www.soroptimist-danmark.dk.
Desuden findes der to elektroniske nyhedsmedier: Et internt
Medlemsnyt og et eksternt Nyhedsbrev, som unionspræsidenten udsender, når der er relevante nyheder. Man kan
tilmelde sig nyhedsbrevet, selv om man ikke er medlem af
en af Danmarksunionens klubber.
Ønsker du at blive soroptimst?
Hvis du er interesseret i at høre mere om soroptimisterne,
kan du via hjemmesiden finde oplysninger om en lokal klub.
For at blive optaget i en soroptimistklub skal man anbefales
at to medlemmer af klubben. Indtil man bliver foreslået, kan
man ofte deltage som gæst i nogle møder.

INFORMATION

Hvad er Soroptimist International?
Soroptimist International er en verdensomspændende
organisation af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og
forbedre kvinders status.
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Soroptimist

Soroptimist International (SI)
SI er opbygget i fire federationer efter følgende mønster:

– hvad betyder det?

Ordet Soroptimist kommer af Sorores ad Optimum, der er
latin, og som betyder ”søstre, der vil det bedste”.
Soroptimist International (SI)
SI er en verdensomspændende organisation, som blev
startet i 1921 i USA og har ca. 90.000 medlemmer i 125
lande.

Danmarksunionen af soroptimistklubber har et eller flere
unionsprojekter.

Soroptimist International
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Danmarksunionen

I Danmark er der 65 klubber med ca. 1.800 medlemmer.
Soroptimisternes idealer er
• Fordragelighed
• Hæderlighed
• Dygtighed
• Venskab
• Hjælpsomhed
Soroptimist International (SI)
SI er forpligtet til at støtte FN’s menneskerettighedserklæring.
SI har rådgivende status i følgende FN organer:
ECOSOC
Det økonomiske og sociale råd

65 klubber

Den europæiske federation (SIE)
Den europæiske federation har klubber i 59 europæiske og
afrikanske lande. SIE er repræsenteret i følgende organisationer:
• Europarådet, som arbejder for
menneskerettigheder og demokrati
• European Women’s Lobby, som arbejder for at
sikre kvinders rettigheder og ligestilling.

Soroptimist International
Danmarks projekter

Stop-Trafficking projektet
Siden 2005 har unionen gennem Stop- Trafficking projektet indsamlet ca. 2 mio. kr. Projektets formål er at hjælpe
og støtte udenlandske handlede kvinder blandt andet i
samarbejde med Reden International.
Desuden støttes projekter i Rumænien og i Litauen, navnlig via lokale soroptimistklubber. Pengene kommer ind
ved salg af små lilla sløjfer til 20 kr. pr. stk.
Giv en Pige Ret - stemmeret til kvinder i Mali
Under denne overskrift har Danmarksunionen i anledningen af 100 året for kvinders stemmeret i Danmark påtaget
sig et nyt unionsprojekt i 2015.
Projektet har til formål at købe identitetspapirer til unge
kvinder i Mali, så de kan få stemmeret og øvrige rettigheder såsom skolegang, selvstændig økonomi, arveret mv..
Projektet foregår i samarbejde med Kvindernes Ulands
Udvalg (KULU) samt FEMNET (Afrika), der sender teams ud
til skoler og landsbyer for at informere forældre og landsbyledelse samt arrangere overrækkelsen af identitetspapirerne ved festligheder, hvor forældrene lover at sørge for
at støtte pigernes skolegang.

FAO

Organisationen for ernæring og landbrug

ILO

Den internationale arbejdsorganisation

UNICEF

FN’s børnefond

UNIDO

FN’s organisation for industriel udvikling

UNEP

FN’s miljøprogram

UNESCO

FN’s organisation for uddannelse, videnskab
og kultur

Soroptimist International Danmark som mentorunion
Danmarksunionen er af den europæiske federation
udpeget som mentorunion for Rumænien. Der er et tæt
samarbejde med den rumænske union, som omfatter
8 klubber. Den første klub i Rumænien blev chartret i
1993, efter at danske soroptimister i nogle år havde ydet
nødhjælp til Rumænien.

UN WOMEN

FN’s enhed for ligestilling og kvinders rettigheder

Desuden er Danmarksunionen mentor for klubben i Addis
Abeba, som er den eneste klub i Etiopien.

WHO

Verdenssundhedsorganisation

