
Aktiviteter. Søndag 9. 
oktober 2016, kl 11.30-
14.30 inviterer Bærum 
soroptimistklubb til 
gratis ansiktsmaling og 
andre aktiviteter for 
barna. 

Inntekter fra salg av kaffe, kaker, 
saft og refleksbånd på Kalvøya 
går til Plan Internasjonal Norge 
og til kampen mot barneekte-
skap i Afrika og Asia. 

Den internasjonale jenteda-

gen i oktober er en FN-dag som 
ble markert første gang i 2012 
for å sette jenters situasjon i 
fattige land på dagsorden. Da 
Bærum Soroptimistklubb mar-
kerte dagen i 2015, kunne det 
etterpå gis over 9.000 kroner til 
Asker og Bærum Krisesenter. I 
år støttes arbeidet mot barneek-
teskap i Afrika og Asia. 

– Vi satser selvfølgelig på 
at vi topper fjorårets resultat, 
sier prosjektleder Meral Kula i 
Bærum Soroptimistklubb. 

Hun har tett kontakt med 
Plan International Norge, har 
deltatt på Jentekonferansen 2016 
og følger opp arbeidet. 

– Det er ca. 14,5 millioner jen-
ter under 18 år, og de neste ti 
årene er det beregnet at det vil 
være over 140 millioner barne-
ekteskap, der 50 millioner vil 
være under 15 år. Barneekteskap 
skyldes en manglende beskyt-

telse av jenters rettigheter. 
Underliggende årsaker handler 
om fattigdom, manglende utdan-
ning, lav inntekt, sosiale og kul-
turelle normer og at jenter kan 
sees på som mindre verd enn 
gutter. Frykten for voldtekt og 
graviditet utenfor ekteskap kan 
også være en faktor.

Viktig arbeid
Konsekvensene av barneekte-
skap blir at jentene blir fratatt 
muligheten til å bestemme over 
egne liv og skape seg en bedre 
fremtid. Barneekteskap hin-

drer jenters rett til utdannelse 
og utvikling. Det arbeides på 
lokalt, regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt nivå i kampen 
mot barneekteskap. Det gjelder 
holdningsendringer, påvir-
kningsarbeid, endring av lovverk 
til 18-årsgrense, praktisering 
og håndheving av dette, bedre 
helsetiltak for gifte jenter, gratis 
grunnskole og tilrettelegging for 
unge mødre og påvirke norsk 
utenrikspolitikk. 

Bærum soroptimistklubb er 
del av Soroptimist International 
med rundt 80.000 medlemmer i 

132 land, derav rundt 1850 med-
lemmer fordelt på 63 klubber i 
Norge. Soroptimister engasjerer 
seg for å bedre livssituasjonen 
for kvinner og barn både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. 
Bærum soroptimistklubb driver 
også lokale prosjekter som støtte 
av svømmeopplæring for flykt-
ningkvinner i samarbeid med 
Flyktningekontoret i Bærum og 
sosiale kveldsmøter for innvan-
drerkvinner som går på voksen-
opplæringen i Bærum. 

Janine Schaller-Bøyum

PÅ DIN SIDE34 Torsdag 6. oktober 2016

foreningsliv
foreningsliv@budstikka.no

Omtale av din forening? Send inn tekst og bilde til
foreningsliv@budstikka.no

JENTEDAG: Tre av Bærum soroptimistklubbs medlemmer i aksjon på Kalvøya i 2015: Margrethe Børresen Aspen, Gry 
Baadstrand Skare og Meral Kula.  FOTO: PRIVAT
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