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SOROPTIMIST INTERNATIONAL  (SI)
er en upolitisk verdenssammenslutning
av klubber der medlemmene er
yrkeskvinner. Uten hensyn til rase,
religion og politisk innstilling, arkeider
organisasjonen for fremme av
menneskerettighetene, bedring av
kvinners stilling i alle samfunn,
internasjonal forståelse og vennskap,
respekt og forståelse for andres arbeid.

Si  er en frivillig organisasjon (NGO)
tilknyttet FN med lobbyister i FNs
organer i New York, Geneve,  Wien,
Paris, Roma, Nairobi og Kairo.

Soroptimistene har konsultativ status i
FN og deltagende status I Europarådet.

Si  er en global stemme  for kvinner
med fokus  på utdannelse,  miljø og
helse.

Soroptimistene er fordelt på ca. 3000
klubber i 125 land og territorier med
nær 100.000 medlemmer.

I Norge er det 65 klubber med nær
2000 medlemmer.

Norgesunionen av Suroptimister er
tilsluttet FOKUS.Forum for kvinner og
utviklingsspørsmålen
paraplyorganisasjon med 72
medlemsorganisasjoner

Sis  4-årsprosjekt 2007-2011:

Sierra, et familieprosjekt i  Sierra  Leone,
verdens fattigste land.

Europaføderasjones prosjekt

2007-2009:

Soroptimists go for Water

Norgesunionen av Sororptimister

har sterkt fokus på TRAFFICKING -
gjennom sitt engasjement i Moldova og
ved  et nordisk samarbeidstema.

SI har bidratt med bred økonomisk
støtte  til ulike internasjonale prosjekter
hvor organisasjonen som oftest
samarbeider med andre, store,
internasjonale organisasjoner. Dette er
prosjekter som omfatter blant annet:

Uskadeliggjøring av
landminer
Ulike opplæringsprogram for
kvinner og  barn
Vannprosjekter
Trafficking og aids
Helseprosjekter
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Det kongelige justis- og poilitidepartement

Postboks 8005 Dep 0030 Oslo

Inkorporering av
kvinnediskrimineringskonvensjonen i
menneskerettslova

Stortinget vedtok 25.04.2005 å inkorporere FNs

kvinnediskrimineringskonvensjon i norsk lov. Konvensjonen ble tatt

inn i likestillingsloven, ikke i menneskerettsloven som de aller fleste

høringsinstanser anbefalt.

Norgesunionen av Soroptimist International (NSI) Ønsker  FNs

kvinnekonvensjon inkorporert i menneskerettsloven.

Begrunnelse:

Menneskerettsloven har forrang i tilfeller av motsetning med annet

norsk lovverk. I situasjoner hvor likestillingsloven for eksempel står

mot arbeidsmiljøloven, som ved turnusjobbing framfor skiftjobbing,

er det tradisjon for at likestillingsloven ikke  får  gjennomslag. Også

pensjonsordninger og rettigheter som yrkesskadeerstatning er

utarbeidet og tilpasset mannsdominerte arbeidsplasser. Dette vil gi

en skjevhet også ut fra det faktum at Norge har det mest kjønnsdelte

arbeidsmarked i  Europa.  Trosfrihet går foran likestillingsloven, og fra

et likestillingsperspektiv kan dette gi uheldige utslag ved

stillingsansettelser i religiøse samfunn.

I internasjonalt hjelpearbeid er det meget viktig at

kvinnediskrimineringskonvensjonen er innkorporert i

menneskerettsloven. Den nye handlingsplanen med vekt på

kvinnefrigjøringsarbeid i land i Sør har

kvinnediskrimineringskonvensjonen som fundament, og Norge er

forpliktet på denne. Hensynet til det nasjonale lovverk og det lokale

demokratiet blir ikke svekket gjennom inkorporering i

menneskerettsloven slik det har blitt hevdet tidligere. Den samme

helhetlige forpliktelse med kvinnediskrimineringskonvensjonen
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inkorporert i menneskerettsloven må gjelde på lik linje i Norge som i land i Sør.

Punkt 5.2

NSI bifaller argumenteringen i dette punkt: Generelle konsekvenser av å gi

kvinnediskrimineringskonvensjonen forrang.

Den nåværende regjeringen har i Soria Moria erklæringen forpliktet seg til å inkorporere

kvinnekonvensjonen i menneskerettsloven. Som argument mot å gjøre dette, er det hevdet at det

kan bli for mange konvensjoner i denne loven, slik at den blir upresis og for omfattende. Stortinget

har imidlertid sagt at loven kan inneholde mer enn de 3 konvensjonene som opprinnelig var

foreslått. Barnekonvensjonen er allerede innarbeidet. Det teller tungt for oss å vite at inkorporering

av sentrale menneskerettskonvensjoner i stor grad medvirker til å styrke enkeltmenneskers

rettsstilling  overfor  styresmaktene, og at den gir den enkelte effektivt vern mot overgrep.

12005 sendte NSI et brev til Stortingets familie-  kultur  -  og  administrasjonskomite hvor det ble

anbefalt inkorporering i menneskerettsloven. Ved vårt representantskapsmøte i 2007 ble det

enstemmig vedtatt en resolusjon som støttet denne anmodningen (vedlagt).

Norgesunionen av Soroptimist International slutter seg til at kvinnediskrimineringskonvensjonen blir

inkorporert i menneskerettsloven.

Med hilsen

S
Solveig Ha6g daldal Åse Lundegaard

Unionspresident Tønsberg soroptimistklubb

i  vedlegg



RESOLUSJONER VEDTATT PÅ REPRESENTANTSKAPSMØTET

a global voice
for women Soroptimist LWJ  international

Til
Statsminister Jens Stoltenberg
Justisminister Knut Storberget
Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem
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Resolusjon fra Soroptimist International Norgesunionen samlet
til representantskapsmøte 2. juni 2007

FNs KVINNEKONVENSJON

Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen forpliktet seg til å inkorporere FNs kvinnekonvensjon i
menneskerettighetsloven. Den er tidligere vedtatt  innarbeidet i likestillingsloven.

Det er ikke likegyldig i hvilken av disse lovene inkorporeringen skjer,fordi likestillingsloven har vike-
plikt i enkelte sammenhenger. For å sikre norske kvinner fulle menneskerettigheter, er det derfor av
største betydning at kvinnekonvensjonen blir innarbeidet i riktig lov.

Soroptimist International Norgesunionen forventer at Regjeringen står ved sitt løfte om å inkorporere
FNs kvinnekonvensjon i menneskerettighetsloven.

For
Soroptimist International Norgesunionen

Karin Gutformsen
unionspresident

Soroptimist International er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner som Norgesunionen er en del av. Vi er tilknyttet
FN med representanter i FNs organer i New York, Geneve, Wien, Paris, Roma, Nairobi og Kairo. Soroptimistene har konsultativ status i
FN og Europarådet. Organisasjonen er en upolitisk sammenslutning av klubber og arbeider for internasjonal forståelse, vennskap,
fremme av menneskerettighetene, bedring av kvinners stilling i alle samfunn, respekt og forståelse for andres arbeid.

Soroptimist  International Norgesunionen.  Organisasjonsnummer i Enhetsregisteret: 984887  185
Nettsted: www.soroptimistnorway.no
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