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70 år med menneskerettigheter, - og like aktuelt 
 
10. desember er det 70 år siden FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt. 
Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, alder, 
religion eller nasjonalitet. Erklæringen består av 30 artikler, gjelder for alle medlemsland i 
FN, og er grunnlagsarbeidet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. 
 
Bakgrunnen for erklæringen var de grusomme overgrepene mot sivilbefolkningen og Hitlers 
folkemord mot jøder og andre minoriteter verden hadde vært vitne til under andre 
verdenskrig. 
 

Vi i Arendal- og Arendal-Grimstad -Soroptimistklubber mener prinsippene for 
menneskerettighetene er like aktuelle i dag som i 1948. Vi må ikke ta egne og andres 
rettigheter for gitt. Alle kan, hver på sin måte, bidra til å støtte opp om og styrke 
menneskerettighetene. 
 
Klubbene våre er del av et verdensomspennende nettverk som arbeider for fred og 
forståelse, og bedre levekår for barn og kvinner. Vårt motto er å være en global stemme for 
kvinner. Den stemmen bruker vi blant annet i FN, hvor vi har talerett i saker som angår 
kvinner.  
 
Det gleder oss at Denis Mukwege og Nadia Murad er årets mottakere av Nobels fredspris. Vi 
er glad for at deres kamp mot seksualisert vold som våpen i krig og væpnede konflikter, blir 
belønnet. I forbindelse med utdelingen 10. desember, arrangerer soroptimister et foredrag i 
Oslo hvor søkelyset rettes mot kjønnsbasert vold, og grove overgrep mot kvinner og barn i 
konfliktsoner. Foredragsholder er Berit Bachen Dahle, som blant annet hatt flere oppdrag 
med kjønnsbasert vold som fokus, derunder for Kirkens Nødhjelp i DR Kongo. Alle er 
velkomne til foredraget hos Norli Eldorado i Torggata klokken 16.45. 
 

Arendal og Arendal-Grimstad Soroptimistklubb støtter dette arbeidet. Medlemmer fra 
Arendal- Grimstad klubben har i samarbeid med Unionsstyret fått penger fra Justis- og 
beredskapsdepartementet til å utvikle forteller teateret «Valgt det» som handler om 
menneskehandel. Det spilles rundt i hele Norge og hatt ca. 75 visninger. Den er også et 
tilbud i Den Kulturelle Skolesekken for videregående skoler som informerer ungdommen om 
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menneskehandel. Teaterstykket ble vist på Drotningborg videregående skole og i Arendal 
Kulturhus mars 2018.  
 
Vi er overbevist om at kunnskap og bevisstgjøring er nødvendig for å sikre alle 
menneskerettigheter, også i 2018. Alle soroptimistklubbene selger «Lilla sløyfer», og salget 
går til arbeidet med å bekjempe menneskehandel. 75% av inntektene går til prosjekter i 
Moldova, og de resterende til bevisstgjøringsarbeid i Norge. I dag er over 9000 mennesker i 
Norge offer for menneskehandel i form av prostitusjon og arbeid. 
 
Arendal Soroptimistklubb etablerte i 2012 samarbeid med 2 kvinneorganisasjoner i Lushoto, 
Tanzania. Arendals klubben har bidratt med økonomiske midler. Kvinneorganisasjonene 
Nuru og Diana samarbeider med lokale entreprenører. Det etableres frittstående store 
sisterner for innsamling av vann via skoletak. Hittil er vanntankene gjennomført på 22 
skoler, og flere tusen barn og familier har fått tilgang til rent vann. At skolebarna slipper å gå 
langt hver dag for å hente vann, har bidratt til at de har vært skjermet for overgrep og 
trusler langs veien. De har i stedet benyttet tid på læring. Rent vann til hygiene har også 
redusert sykefravær på skolene. 
 
Gratulerer med dagen. 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
Arendal Soroptimistklubb Arendal-Grimstad Soroptimistklubb 
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