HUR HAR VI OCH OMVÄRLDEN DET…..?
Tack för de bidrag jag fick på förra nyhetsbrevets frågor.
Förutom analys av svaren, så ska jag ge er ett kort referat av det som hittills avhandlas under CSW65.
Jag vill även slå ett slag för det internationella kontaktnät vi tillhör och varför det är så viktigt att vi
engagerar oss tillsammans som en röst för att kunna nå resultat med kraft.
Det har varit ett tufft år för oss alla, med många inställda planer och isolering från det vi annars har
tagit för givet. Har fått svar från er att flera klubbar har tappat medlemmar och kvarvarande saknar
många gånger motivation och helt enkelt ork för att driva någonting. Här måste vi stötta varandra ,
för Vi behövs!!!
ALLVARLIGA KONSEKVENSER SOM SKETT UNDER ISOLERINGEN UNDER COVID-19
Många konservativa och patriarkaliska krafter har passat på, med att stifta bakåtsträvande lagar och
riva upp avtal om mänskliga rättigheter, i skydd av isoleringen.
Turkiet har precis informerat om att de kliver av Kvinnokonventionen (Istanbulkonventionen från
2011) som skrevs till skydd för kvinnors rättigheter, med förklaringen om att Turkiet redan har ett
grundlagsskydd och att Turkiet anser att konventionen negativt främjar kvinnors lätthet att skilja sig
och den ger HBTQ världen för stora rättigheter.
Polen och Ungern diskuterar också att dra sig ur flera av avtal som gjorts för att stärka jämställdhet
och mänskliga rättigheter.
Det vi kan göra som organisation är att vi ber våra utrikes politiker att protestera mot dessa förslag,
få med oss övriga medlemsländer och använda sig av sanktioner för att påverka Turkiets, Polens och
Ungerns beslutsfattare att stanna kvar och behålla konventionen.
Hoppar en av, så kommer det ge en kedjereaktion av avhopp och tänk då konsekvenserna. Allt arbete
som våra föregångerskor gjort och som de kämpat för att kunna få till stånd Istanbulkonventionen
kommer vara förgäves och kvinnors rättigheter kommer drastiskt att minska. Vi får inte stillatigande
se på när våra rättigheter dras in.

VAD HÄNDER I ÖVRIGT INTERNATIONELLT?
CSW65, det stora Kvinno -och Non government organisationsmötet som hålls på FN i New York är i år
virtuellt med Temat"Kvinnor och flickors fulla och effektiva deltagande i samhället och på
beslutsfattande nivåer, samt tillbakablickar på arbete med Violence against Women och hållbar
utveckling.. Det kommer även under nästa vecka tas upp mer vad som händer I Turkiet.
Theme of CSW65:
Priority theme: Women's full and effective participation and decision-making in public life, as well as
the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and
girls;

Review theme: Women's empowerment and the link to sustainable development (agreed
conclusions of the sixtieth session)
Jag har lyssnat av en hel del event och sessioner, och ett par punkter har kommit upp om och om
igen.
Vi måste visa på kvinnliga förebilder och själva vara förebilder. Flickor formas lättare av starka
förebilder och får mer självförtroende om de ser att andra kvinnor kan. Här måste vi som mammor,
systrar, lärare, arbetskollegor tänka på vilka signaler och normer vi sänder ut, för vi påverkar även
andra kvinnor och flickor hur de agerar.
Gällande ledarskapsutbildningar så behövs de anpassas till flickor. Flickor har svårare att se sig själva
både som ledare och kompis, därför kanske man ska sända hela kompisgänget till samma utbildning.
När det gäller VAW så måste det göras bättre analyser för att hitta anledningarna för respektive
situationer och där igenom arbeta preventivt för att stoppa våldet i just den kategorin.
Missbruksförhållanden är lätta att analysera, medans kulturella problem är svårare att reda ut.
Ekonomiskt våld kan vara komplext och behöver mer stöd genom utbildning för att stärka offren så
att de blir självförsörjande och på så sätt kan lämna förövaren. etc.etc.
När det gäller våld i väpnade konflikter så måste fler kvinnor få delta i fredsförhandlingar, för här är
det inte bara våldet och övergreppen under konflikten som påverkar kvinnors situation, utan även
efteråt när kvinnorna inte får rätt trauma vård, när änkor inte får rätt att ärva/få tillbaka hus, mark
och tillgångar, när kvinnor inte får rätt hjälp med utbildningar, möjliggöra räntefria lån och annat
stöd för att komma i gång och bli självförsörjande.
De kvinnor/Flickor som tvingas att föda barn som avlats genom våldtäkt eller sålts av sina familjer
och tvingats till barnäktenskap med konsekvenser som hinder att få studera, tvingas göra oavlönat
hushållsarbete, riskerar sina liv när de tvingas föda barn i ung ålder m.m.
Kvinnor som riskerar utsättas för hedersbrott eller blir utstötta av sina familjer för de har utsatts för
våldtäkt av fiender som gjort dessa brott för att vanhedra kvinnorna (T.ex. den etniska utrensning
som Serberna gjorde mot de Bosniska kvinnorna och som även hänt i många afrikanska konflikter)
Ser fram mot nästa veckas CSW möten och att få en gyllene tråd av Aha-upplevelser.

Skriv gärna ett mail om ni vill veta mer eller har egna idéer på hur vi kan arbeta med ovanstående
frågor inom Soroptimismens ramar.
Ha en fin vår
Eva Skårner
Advocacy Coordinator för Sverigeunionen av Soroptimist klubbar
Advocacy.soroptimist.sweden@gmail.com
0708165488

