Utdanning og opplæring: Arendal-Grimstad Soroptimistklubb jobber med blant annet mentorprosjekt
for kvinner. Dette er fra avslutningen av prosjektet i 2020. Foto: Privat

- La oss markere FNs dag for utdanning
Lederne i Arendal-Grimstad Soroptimistklubb skriver i dette innlegget om
sitt arbeid i anledning FN-dagen for utdanning 24. januar.
Publisert: 20.01.2021 10:44

Lesernes mening: Jenter og kvinner utgjør halvparten av verdens befolkning. De største
hindringene for at barn, spesielt jenter, faller ut av skolen, eller ikke får utdanning er:
fattigdom, diskriminering, væpnet konflikt, katastrofer og klimaendringer. Fattige
familier gjør ofte prioriteringer som går på bekostning av jenters skolegang.

Det antas at ca. 33.000 jenter under 18 år giftes bort hver dag. (Unicef) og mange
utsettes for menneskehandel, blir barnearbeidere i fabrikker eller selges til
sexindustrien. Utdanning gir økonomisk uavhengighet for jenter og kvinner. Detter er
nøkkelen til å utrydde kjønnsbasert analfabetisme og en bærebjelke for å oppnå
likestilling. Utdanning, generelt, og i særdeleshet utdannelse av jenter og kvinner, er det
kraftigste verktøy for positiv og fredelig utvikling i verden i dag, et verktøy som vil gi et
konglomerat av positive effekter.
Vi kan alle gjøre noe ved å støtte en eller flere av de mange organisasjoner som satser
på å gi jenter og kvinner mulighet for skolegang og utdannelse.

Hva gjør soroptimistene?
Soroptimist International, verdens største organisasjon for yrkeskvinner, er 100 år i år.
Soroptimistenes overordnede mål er å bedre livssituasjonen for kvinner og jenter både
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Norgesunionen av soroptimister
Norske soroptimister har i flere år hatt et særskilt engasjement for utdanning av jenter og
kvinner og for bekjempelse av menneskehandel.
Norske soroptimisters utdanningsfond ble etablert i 1985. Det gis økonomisk støtte til
utdanning av kvinner i utviklingsland. Fondet finansieres av norske soroptimister og tildeler
ca. 100 stipend årlig hovedsakelig til kvinner fra Kenya, Rwanda, Madagaskar, Ghana, Benin
og Mali, pluss Moldova. For å forebygge menneskehandel har Norgesunionen prosjekter
sammen med klubber i Europas fattigste land, Moldova. Det er i mange år gitt støtte til
ungdom mellom 13 og 16 år i «life skills» (livsmestring) og ungdom mellom 16 og 19 år har
fått yrkesutdannelse, et sted å bo og støtte av en sosialarbeider.
Opplæring i lederskap
Norgesunionen er også er med på å gjennomføre Soroptimist Nordic Leadership Academy
(SNLA), en kort og intensiv opplæring med fokus på lederskap og selvutvikling for unge
kvinner. Opplæringen går over en uke og arrangeres på omgang mellom de nordiske landene.
All undervisning foregår på engelsk. Kvinner mellom 20 og 30 år, som er interessert i
lederskap og vil gi sitt bidrag til samfunnet, kan søke. Til sammen 25 deltakere får plass hvert
år. Inntil 50 % av deltakerne har innvandrerbakgrunn.
Lokal klubb
Arendal – Grimstad Soroptimistklubb ble stiftet for 50 år siden i år. I tillegg til å støtte
Norges-unionens prosjekter, har vi i mange år jobbet med og støttet ulike
utdanningsprosjekter. De senere år disse:
Mentorprosjektet
Målet med prosjektet er å bidra til karriereutvikling for høyt utdannede kvinner i alderen 2045 år, som allerede er i jobb og stimulere til jobbmuligheter for kvinner som står uten jobb.
Prosjektet retter seg mot kvinner med en annen etnisk bakgrunn enn nordisk. Deltakerne
søkte om å få delta Klubbmedlemmene som var mentorer gjennomgikk et rådgivningsprogram før start. I prosjektet kobles en mentor (veileder) med en adept (den som veiledes).
Soroptimistene er yrkeskvinner fra et bredt spekter av yrker og med lang og variert
yrkeserfaring. Prosjektet strakte seg over et år hvor de utenlandske kvinnene hadde jevnlige
møter med sin mentor i samtaler en til en. Deltakerne har fortalt at den erfarne mentoren
har gitt en unik mulighet for mer kunnskap og motivasjon. Samtidig oppgir mentorene fra vår
klubb at samarbeidet har vært lærerikt og utviklende også for dem. Vi har fått tilskudd fra
IMDI (Integrering og mangfolds direktoratet). Klubben samarbeidet i 2015/16 og i 2018/19
med Arendalsklubben og i 2019/20 med Kristiansandsklubben.

Stipend til ung jente
Tylo Jade er en ung, sør-afrikansk jente som ønsker å bli sosionom. Hun har en lang vei å gå,
men med tilskudd fra soroptimistene i Arendal –Grimstad, har hun nesten fullført 1. året på
universitetet i Wellington utenfor Cape Town. I den forbindelse sendte hun denne hilsenen til
klubben: «Takk til hver og en av alle damene i Arendal – Grimstad Soroptimistklubb for
bidraget til min utdannelse. Det har vært mange utfordringer i år, men jeg har brukt hver
mulighet for å gjennomføre studiene. Målet for meg er å gjøre det beste og skape et bedre liv
for meg selv, min familie og samfunnet».
Vi har i tillegg støttet div. prosjekter i samarbeid med soroptimistklubben i Slatina i Romania.
Bl.a. videreutdanning av lokale sykepleiere i en «moderne» form for gipsing av benbrudd,
informasjon til skoleungdommer om behov for blodgiving og seksualundervisning med en
gynekolog og en psykolog ved div. skoler. Jenter og gutter undervises hver for seg. Dette håper
vi kan bidra til å få ned det høye antall mindreårige mødre og forlatte barn.
På disse måter ønsker vi soroptimister å bidra til å hjelpe jenter og kvinner til et bedre liv med
flere muligheter. Vi håper flere vil være med og markere FNs dag for utdanning. På sin måte.
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