SIE Nyheter

25 år senare: Jämställdhet mellan kön och mänskliga
rättigheter
Beijing deklarationen och plattform för aktioner
I år uppmärksammar FN´s kommission för kvinnors status 25 års jubileet för
undertecknandet av Beijing Deklarationen och dess genomförandeplan på CSW64 mötet i
FN´s högkvarter i New York 9 – 20 mars.

Det var i slutet av FN´s fjärde världskongress, som denna överenskommelse godtogs av de
189 regeringar, 5.000 stadsrepresentanter och 2.100 från Non Government
Organisationer(NGO´s) som rest till Beijing för att diskutera avgörande ämnen, som att lyfta,
uppmuntra och förbättra kvinnors ställning inom områden som mänskliga rättigheter,
kvinnor och fattigdom, kvinnor i beslutsfattande positioner, våld mot kvinnor, etc.
Överenskommelsen, som godtogs efter två veckors intensivt debatterande av
regeringsrepresentanter, resulterande i den mest omfattande globala policy, ramverk och
arbetsplan som gjorts för att kunna nå jämställdhet mellan kön, och kvinnors lika rätt till
mänskliga rättigheter runt om i världen. Den täcker 12 olika och viktiga områden och är
fortfarande aktuellt idag.
För var och ett av dessa områden(fattigdom, hälsa, våld, ekonomi, mänskliga rättigheter
etc.) har strategiska mål och arbetsplaner blivit författade för regeringar och andra
intressenter

Kommissionen för kvinnors status(Comission on the status of Women – CSW)
Soroptimist International(SI) är en av de få NGO´s(Icke regeringsunderställda föreningar)som
har konsultativ status och röst i CSW. SI arbetar under FN´s Ekonomiska och sociala
råd(ECOSOC) för att förbereda rekommendationer och rapporter till rådet om hur man lyfter
och främjar kvinnors rätt inom politiken, ekonomi, civilsamhället, socialt och ges tillgång till
alla utbildningar. (Vi lokalt, i våra klubbar hjälper våra FN representanter med våra
rapporter om de projekt och aktiviteter vi gör. Därav den stora vikten av, att vi faktiskt
fyller i PFR:er och sänder in dem till SIE)
Kommissionen träffas en gång per år och diskuterar fram överenskomna slutsatser om
prioriterade teman som bestäms i förväg och med olika teman för varje år.
Den överenskomna slutsatsen innehåller en bedömning av framsteg, luckor och utmaningar,
så väl som konkreta rekommendationer, adresserade till regeringar, internationella
organisationer, civilsamhället och andra intressenter. Kommissionen anpassar och antar
resolutioner gällande en mängd frågor relaterade till kvinnliga rättigheter.

Genom tiderna och historien har kommissionen spelat en nyckelroll i att främja och stå upp
för kvinnliga rättigheter. De har aktivt bidragit till att landsätta såväl internationellt juridiska
och politiska dokument, som lagar, t.ex. Konventionen för att stoppa all diskriminering av
kvinnor, deklarationen för att stoppa allt våld mot kvinnor, och Beijing Deklarationen med
dess plattform av genomförandeplaner.
Årets tema för CSW64 är de utmaningar som påverkar implementeringen av Beijing
Deklarationen, genomförandeplanernas plattform och arbetsmetoderna.

SIE Delegation till årets CSW64
SIE´s Vice President, Rita Nogueira Ramos leder i år den 25 kvinnor stora delegationen från
Europa( Sverige har två representanter med, Sandra Gonzales Sköld, Programledare och Eva
Skårner Advocacy Coordinator som båda även ingår i SIE´s kommunikationsteam tillsammans
med 3 andra systrar under eventet)
Förutom Sverige är Norge, Danmark, Belgien, Portugal, Frankrike, Tyskland, Österrike,
Grekland, Holland, Schweiz, Italien, Island, Kuwait och Turkiet representerade.
Totalt är det 100 representanter(fyra federationer) från Soroptimist International med SI
President Sharon Fisher i spetsen. Sharon ser fram emot att vi accelererar och påskyndar
arbetet för att förbättra och säkerhetsställa jämställdhet mellan kön och att få utbyta
erfarenheter med Soroptimister från hela världen.
För att få reda på mer om ämnet, följa vad som händer och deltagarnas arbete följ eventet
live via UN Web TV(webtv.un.org) och SIE´s samt Sverige Unionens representanter på
sociala medier(Hemsidorna, Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin)

Ordlista
UN OCH FN = United Nation och Förenta Nationerna (Vi har representanter här)
UN´s ECOSOC = Economic and Social Consil = FN´s Ekonomiska och Sociala råd
ECOSOC är överordnad organisation för CSW, (Vi har representanter här)
CSW = Commission of the Status of Women (Vi har representanter här)
IWD = Internationella Kvinnodagen 8 mars
OTW = Orange the world. 16 days of Activim
FN´s orange dagar inleds med den internationella dagen mot våld mot kvinnor 25 Nov och
varar till den 10 dec Internationella dagen för Mänskliga rättigheter
Varje 25:e är en orange dag, men 25 nov är den dagen som är mest uppmärksammad

VAW = Violence against Women
DV = Domestic violence, våld i nära relation
EWL = European Women´s Lobby (Vi har representanter här)
CEDAW = Committee on the Elimination of Discrimination against Women
Kvinnokonventionen = CEDAW är den organisation med oberoende experter som ser till att
FN´s överenskomna kvinnokonvention efterföljs runt om i världen.
(Vi har representanter här)
SI = Soroptimist International
SIE = Soroptimist International Europe
SIA = Soroptimist International America
SIGBI = Soroptimist International Great Britain and Ireland
SISWP = Soroptimist International South West Pacific
SiFAF = Soroptimist International Future African Federation

