Mellan den tredje och fjärde workshopen, som SIE håller den 12:e april gällande Constitution
& By-Laws, har guvernörerna varit upptagna med att planera de motioner vi kommer att
lämna innan det digitala GM hålls i början av juli. Möten har hållits med andra unioner och
single clubs och med vår unionsstyrelse, Zoom går varmt.
Höjdpunkterna i mars har varit den Internationella Kvinnodagen (IWD) som har
uppmärksammats både online och genom olika aktiviteter av våra medlemmar. Vidare har
CSW65, FN:s Kvinnokonvention gått av stapeln i mitten på mars. Årets tema är att sätta focus
på kvinnornas plats i det offentliga rummet och ledarskap.
När nyheten kom att Turkiet lämnar Istanbulfördraget, att man går emot denna 10-åriga
internationella överenskommelse som ska skydda kvinnor mot våld, med argument så
mossiga att man baxnar, känns det som att de ändå är vår viktigaste uppgift att ta ställning
och stå upp för kvinnor oavsett var de befinner sig.
Enligt rättighetsgruppen ”Vi ska stoppa mord på kvinnor” mördades 300 kvinnor i Turkiet
förra året. Generalsekreteraren Fidan Ataselim uppmanar nu till protester.
Turkiet är inte ensamt om att vilja dra sig ur Istanbulkonventionen. Även Polen har diskuterat
frågan eftersom landets styrande parti tycker att konventionen är för liberal.
Att sätta världens fokus på internationella handlingar som för utvecklingen bakåt betyder att
”Stand up for women” nu är viktigare än någonsin.
Anna Wszelaczynska, vår europafederations president har på Facebook uttalat sig och vi
uppmanar er som har detta sociala media att dela hennes, och våra, inlägg i frågan.
Polen och Ungern är nu inne i lockdowns igen pga ökad smitta. Man undrar vad de herrar
som styr dessa länder passar på att hitta på för hinder för kvinnor som vill bestämma över
sina kroppar och sina liv i skydd av mediamörkret.

Vårdagjämning siar om ljusare tider.

Sida 1|2

Från oss till er allt gott alla systrar i Sverigeunionen.

Catherine och Mihaela
Sverigeunionens guvernörer
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