Snart vår, Internationella kvinnodagen och ”digitalt" CSW65
Jag vill starta med några frågor, som ni gärna får besvara med mail:
Hur har ni det där ute i stugorna?
Hur går det att genomföra digitala möten?
Känner ni ork och inspiration till att fortsätta?
Behöver ni hjälp och idéer för hur att träffas, engagera er på nytt sätt m.m.?

I mitt nyhetsbrev medföljer årets nya och översatta statement som Bev Bucur, vår FN
representant och Advocacy ansvarig hos Soroptimist International har varit med och
författat. Jag bifogar även en liten ordlista nedan på en del förkortningar som finns i
dokumentet och mitt brev. Årets utdrag och tema gäller ”Kvinnor och flickors fullständiga
delaktighet som ledare, beslutsfattare och övrig deltagare I det offentliga livet”.
Statement: https://1drv.ms/w/s!AkuH2G15cFdRuVP_EC9gFqgS-Kab
Vad ska/kan vi nu göra med dessa statment? För mig och alla övriga som vill arbeta med
opinionsbildning och Advocacy är detta dokument, ett lite ”rättesnöre” om hur vi kan uttala
oss i vår organisations namn om olika ämnen. Fullständiga grund-statement finns att hitta på
våra Internationella hemsidor under Advocacy och på extra-net.
Med det här dokumentet som underlag, kan vi uttala oss och debattera våra ståndpunkter
gentemot media, andra organisationer och skriva pressreleaser m.m. med fullt stöd av vår
organisation bakom oss. Det kanske inte alltid är precis som vi själva tycker, men ser vi till
det större, så ger det oss en trovärdighet och styrka genom att vi pratar med en röst.
Tillsammans är vi starka och kan förflytta berg, och på så sätt skapa den förändring vi vill.
När vi ni snart är inne på ett år av isolering måste vi även fortsätta med livet, träffas på nytt
och hitta energin att fortsätta vårt viktiga arbete.
När ni har möten, bjud även in andra klubbar, eller varför inte hela unionen. Vi sprider gärna
era möten via hemsida och sociala medier. Det kanske även finns något som kan intressera
våra systrar internationellt???
Häromdagen råkade jag se ett inlägg på sociala medier. Annika Ben David, vår Ambassadör
för Mänskliga rättigheter hos UD och vars mamma är Soroptimist skulle tala på StockholmEkerös möte. Superintressant!!!
Med våra ZOOM-licenser, som ni kan låna och få instruktion om av våra webbansvariga
Monica Einegren och Gunnel Barkeby är det ”lätt som en plätt” att anordna.
Ni systrar som vet hur man loggar in på ZOOM, träffa gärna de som har det lite svårare på en
promenad och förklara hur man gör. (Med munskydd, utan symptom och utomhus är det
hyfsat säkert att träffas två och två) Det är viktigt att vi fortsätter våra liv och hittar energi
på nytt, både för oss själva och för alla de kvinnor och flickor som behöver vårt engagemang
och stöd.
Det är snart Internationella kvinnodagen och det kommer postas många inlägg på sociala
medier för läsning och delning. Det finns även redan nu flera intressanta möten under de
kommande veckorna som ni kan anmäla er till.

Vårt Unionsprojekt OMSTART går in i fas två, mer info kommer inom kort. Det är ett projekt
som förutom ha gett flera 100 kvinnor lite guldkant även gett oss välbehövlig publicitet och
flera nya samarbetspartner. Rent vatten från kvinna till kvinna arbetar också mer aktivt för
att skapa mer engagemang även på klubbnivå. De har möte 11 mars om projektet.
Stay safe, strong and healthy
Eva Skårner
Advocacy Coordinator för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
advocacy.soroptimist.sweden@gmail.com

+46709165489
Ordlista och förklaringar
CSW Commission on the Status of Women är en funktionell kommission för FN: s ekonomiska och sociala råd,
ett av FN: s viktigaste organ inom FN. CSW har beskrivits som FN-organ som främjar jämställdhet och kvinnors
egenmakt. I år är det CSW65 och mötet hålls digitalt 15-26 Mars. Vi är flera från Soroptimist International som
kommer bevaka de flera 100 olika seminarierna. Håll utkik efter våra referat på Sociala medier och våra
hemsidor soroptimistinternational.org Soroptimisteurope.com om ni är intresserade
CEDAW The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women är en av FN:s
konventioner om de mänskliga rättigheterna. Den antogs av FN:s generalförsamling 1979 och över 90 % av FN:s
medlemsstater har förbundit sig att följa den.
ILO International Labour Organization
EWL European Women Lobby. Vi Soroptimister I Europa har en representant hos dem 2020-2022 är det
Gertrud Åström från Sverige
OSCE Organization for Security and Co-operation in Europé. Förutom Europeiska länder sitter bl.a. USA med.
Totalt 57 medlemmar I år fick Sverige ta över ordförandeskapet med vår utrikesminister Ann Linde i spetsen
FN:s Resolution 1325 handlar om kvinnor, fred och säkerhet antogs enhälligt 31 oktober 2000. Det var första
gången som medlemsstaterna agerade för att inlemma ett genusperspektiv i alla delar av fredsarbetet.
Resolutionen antogs då civila i modern tid blivit allt mer utsatta i väpnade konflikter och kvinnor ofta har
uteslutits från fredsprocesser. Resolutionen kan sägas vara byggt kring fyra ledord; delaktighet, säkerhet,
förebyggande samt återbyggnad.
Beijing Declarationen och dess Beijing Platform for Action är en handlingsplan för att uppnå de av FN uppsatta
målen om jämställdhet, utveckling och fred. Den antogs enhälligt vid den fjärde världskonferensen för kvinnors
rättigheter 4 – 15 september 1995 av representanter för 189 länder.
STEM Science, technology, engineering, and mathematics, associerar till dessa grupper av akademiska yrken.
STEAM science, technology, engineering, arts and mathematics. Samma som ovan med tillägget ART- där ordet
inkluderar alla konstformer som visuellt, dans, fotografering, måla etc.
IWD International Womens Day. Internationella kvinnodagen 8 mars.
OTW, 16 days FN:s kampanj Orange dagarna-stoppa våldet mot kvinnor som hålls varje år 25/11-10/12. En
kampanj som vi Soroptimister stödjer.

