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Over de periode in dit jaarverslag is wederom door vele Soroptimistclubs in Nederland bijgedragen aan het baanbrekende programma School for Justice van Stichting Free a Girl. In het programma,
worden meisjes die bevrijd zijn uit gedwongen prostitutie, opgeleid
tot o.a. advocaat, maatschappelijk werker, journalist, paralegal en politieagent. Zo wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de meisjes
en wordt er tegelijkertijd een vuist gemaakt tegen de straffeloosheid
van de daders.
Netto werd een bedrag van € 84.932,28 opgehaald en in 2019 kon
maar liefst € 145.739,25 worden overgemaakt aan Free a Girl.
Met deze bijdrage, kon het programma in Nepal worden uitgebreid
met maar liefst 15 meisjes, werd het programma uitgebreid naar
Mumbai (tweede locatie in India) en kon het programma in Kolkota
worden voortgezet.
Een unieke gezamenlijke actie van bijna 30 clubs, betrof de vertoning van de bioscoopfilm Sold. In deze week van wereldmeisjesdag
(11 oktober) zagen meer dan 2.300 bezoekers deze film, die vertoond
werd op 30 locaties in Nederland. Hiermee werd actief aandacht
gevraagd voor het wereldwijde probleem van kinderprostitutie. In
de film wordt het verhaal verteld van de Nepalese Lakshmi (13), die
wordt verkocht om te werken en vervolgens wordt gedwongen tot
prostitutie. De samenwerking met de clubs op de 30 locaties, leverde
veel aandacht op voor de problematiek in social media en lokale
media. Uiteindelijk werd een bedrag van bijna € 18.000,- euro opgehaald.

De School for Justice Nepal bestaat in oktober 2019 uit 22 studenten,
waarvan er 16 bezig zijn met hun rechtenstudie of voorbereiding op
het ingangsexamen. Een van de meisjes studeert sociaal werk, andere meisjes bereiden zich voor op het ingangsexamen van sociaal
werk of journalistiek en één meisje zit nog op de middelbare school,
maar wil daarna sociologie of journalistiek studeren.
De School for Justice India (Kolkota en Mumbai) bestaat in oktober
2019 uit 16 studenten, waarvan zeven studenten rechten studeren
of zich voorbereiden op het ingangsexamen. Een van de meisjes
bevindt zich al in het derde studiejaar van haar rechtenstudie. Twee
studenten studeren sociaalwerk, vijf studenten volgen een politieopleiding en twee studenten zitten nog op de middelbare school,
krijgen extra Engelse les en oriënteren zich op een vervolgstudie.
In totaal bestaat de School for Justice momenteel uit 38 studenten
die toegewijd zijn om het systeem van binnenuit te veranderen en
gerechtigheid te bereiken voor survivors van seksuele uitbuiting.
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