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Sveriges	  Kvinnolobby	  genomför	  kontinuerligt	  möten	  med	  våra	  medlemsorganisationer	  rörande	  
arbetet	  i	  CSW.	  	  Inför	  årets	  CSW	  diskuterades	  såväl	  huvudtemat	  om	  landsbygdens	  kvinnor	  som	  
uppföljningstemat	  om	  finansiering	  av	  kvinnors	  organisering	  och	  jämställdhetsarbete.	  Sveriges	  
Kvinnolobby	  har	  deltagit	  på	  förberedande	  möten	  på	  Jämställdhetsenheten	  och	  har	  tillsammans	  med	  
övriga	  NGO-‐representanter	  i	  den	  svenska	  delegationen	  diskuterat	  insatser	  och	  inlägg	  till	  utkastet	  till	  
agreed	  conclusions.	  Jämställdhetsenhetens	  möten	  är	  mycket	  uppskattade	  då	  de	  ger	  bra	  information	  
och	  möjlighet	  att	  påverka	  slutsatser	  och	  arbetet	  under	  CSW.	  

Consultation	  day	  26	  februari	  2012	  

Sveriges	  Kvinnolobby	  deltog	  i	  Consultation	  Day	  som	  genomförs	  av	  CSW	  NGO	  NY	  och	  samlar	  NGO-‐
deltagare	  till	  diskussioner	  om	  det	  för	  året	  aktuella	  temat	  och	  ger	  en	  snabb	  översyn	  av	  frågor	  som	  är	  
aktuella	  i	  olika	  regioner.	  NGO	  CSW	  Forum	  ger	  under	  hela	  CSW	  en	  god	  information	  till	  NGO-‐deltagare	  
om	  program,	  resolutioner	  och	  förhandlingar.	  Information	  finns	  på	  www.ngocsw.org.	  Huvudtalare	  var	  
Mirna	  Cunningham	  Kain,	  ordförande	  vid	  FN:s	  Indigenous	  Peoples’	  Forum.	  Hon	  uppehöll	  sig	  vid	  att	  
situationen	  för	  urfolkskvinnor	  har	  förvärrats	  genom	  klimatförändringar,	  uppköp	  av	  mark,	  trafficing	  
och	  HIV/AIDS.	  Michelle	  Bachelet	  betonade	  i	  sitt	  anförande	  de	  framgångar	  som	  UN	  Women	  haft	  
under	  sitt	  första	  år	  men	  också	  kommande	  utmaningar	  för	  att	  stärka	  kvinnors	  ekonomiska	  ställning	  
och	  öka	  kvinnors	  representation	  i	  till	  exempel	  freds-‐	  och	  konfliktarbete.	  Bachelet	  mötte	  den	  kritik	  
som	  riktats	  mot	  UN	  Women	  att	  de	  inte	  fått	  igång	  ett	  strukturerat	  samarbete	  med	  NGO:s	  med	  att	  
arbetet	  för	  samrådsgrupper	  pågår.	  	  Mari	  Sesabe	  från	  Japan	  förde	  fram	  ett	  nytt	  perspektiv	  då	  hon	  
pratade	  om	  jordbruk,	  kvinnor	  och	  katastrofen	  i	  Fukushima.	  	  

NGO-‐träffar	  

Under	  CSW	  samlade	  Sveriges	  Kvinnolobby	  olika	  NGO-‐representanter	  till	  två	  informationsmöten	  på	  
den	  svenska	  representationen	  den	  1	  mars	  och	  den	  2	  mars.	  	  Deltagarna	  informerade	  varandra	  om	  
deras	  respektive	  arbete	  under	  CSW.	  Vid	  första	  mötet	  deltog	  även	  Efraim	  Gomez	  som	  berättade	  om	  
årets	  förhandlingar	  rörande	  resolutioner.	  Magnus	  Lennartsson	  deltog	  vid	  det	  andra	  mötet	  och	  
informerade	  om	  arbetet	  med	  UN	  Women.	  Deras	  deltagande	  var	  mycket	  uppskattat.	  Under	  CSW	  
fanns	  det	  även	  en	  samordning	  mellan	  deltagare	  för	  olika	  nationella	  koordinationer	  och	  
internationella	  organisationer	  som	  är	  medlemmar	  i	  European	  Women’s	  Lobby,	  EWL.	  

Event	  på	  uppföljningstemat	  

Sveriges	  Kvinnolobby	  genomförde	  i	  samarbete	  med	  Education	  International	  side-‐eventet,	  Follow	  that	  
money!	  –	  Specific	  and	  targeted	  budgets	  for	  gender	  equality	  and	  the	  empowerment	  of	  women.	  Lena	  
Sommestad	  talade	  om	  kvinnor	  och	  ekonomiska	  kriser,	  Teopista	  Birungi	  Mayanja	  konkretiserade	  
ämnet	  till	  kriser	  och	  utbildning	  och	  Marion	  Boeker	  pratade	  om	  gender	  budgeting.	  Birgitta	  Wistrand	  
och	  Margareta	  Winberg	  kommenterade	  inläggen.	  Eventet	  var	  välbesökt	  och	  deltagarna	  ställde	  
initierade	  frågor	  om	  hur	  krishantering	  slår	  mot	  jämställdhet	  och	  kvinnors	  livsvillkor.	  



5	  WCW	  

Det	  pågår	  ett	  NGO-‐arbete	  för	  en	  femte	  FN-‐konferens	  om	  kvinnor.	  	  Flera	  side-‐events	  arrangerades	  på	  
detta	  tema	  under	  CSW.	  Nytt	  för	  i	  år	  var	  att	  San	  Francisco	  Department	  on	  the	  Status	  of	  Women	  under	  
rubriken	  ”Imagine”	  propagerade	  för	  att	  få	  konferensen	  .	  Mer	  info	  finns	  på	  www.sfgov.org/dosw.	  Den	  
8	  mars	  meddelade	  generalsekreteraren	  Ban	  Ki-‐moon	  och	  Generalförsamlingens	  ordförande	  Nassir	  
Abdulaziz	  Al-‐Nasser	  en	  positiv	  inställning	  till	  en	  femte	  världskonferens	  och	  menade	  att	  civila	  
samhällets	  entusiasm	  för	  detta	  ”has	  added	  extra	  strength	  to	  the	  general	  support	  expected	  for	  the	  
proposal.”	  Många	  uttryckte	  dock	  oro	  för	  en	  försämring	  av	  skrivningarna	  från	  1995.	  

Inledning	  och	  tal	  

Ann	  Tutwiler,	  FAO,	  poängterade	  att	  i	  alla	  millenniemål	  kommer	  landsbygdens	  kvinnor	  sämst	  ut.	  	  Hon	  
meddelande	  också	  att	  år	  2015	  ska	  alla	  databaser	  i	  FAO	  ha	  könsuppdelad	  statistik.	  Kravet	  på	  
könsuppdelad	  statistik	  återkom	  många	  gånger	  under	  CSW.	  Talet	  från	  EU	  utmärkte	  sig	  genom	  att	  
tydligast	  av	  alla	  lyfta	  kopplingen	  mellan	  fattigdom	  och	  trafficing.	  Frankrike	  uttalade	  ett	  starkt	  stöd	  för	  
universella	  rättigheter	  och	  mot	  all	  kulturrelativism.	  Tonga	  lyfte	  klimatpåverkan	  och	  ”landgrabbing”.	  	  
Finland	  framförde	  att	  när	  män	  lämnar	  landsbygden	  stannar	  utvecklingen.	  Sverige	  lyfte	  som	  enda	  land	  
jämställdhet	  som	  smart	  economics.	  

Paneler	  

Panelerna	  under	  CSW	  innehåller	  många	  viktiga	  rapporter	  från	  olika	  expertorgan.	  Det	  är	  påfallande	  
hur	  stor	  skillnad	  det	  ofta	  är	  mellan	  regeringarnas	  anföranden	  och	  de	  uppgifter	  som	  lämnas	  av	  
experter.	  Malika	  Abdelali-‐Martini	  rapporterade	  från	  expertmötet	  i	  Accra	  i	  september	  2011	  där	  UN	  
Women,	  FAO,	  IFAD	  och	  WFP	  tog	  fram	  analyser	  och	  rekommendationer.	  Rapporten	  är	  mycket	  
intressant.	  www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/egm.htm. Från	  Pakistan	  redogjorde	  
Shaznaz	  Wazir	  Ali	  att	  48	  procent	  av	  mammorna	  har	  ett	  kaloriintag	  som	  ligger	  under	  RDI.	  Många	  
deltagare	  visade	  att	  fattigdom	  är	  mest	  akut	  på	  landsbygden,	  men	  UN	  Habitat	  menade	  i	  ett	  inlägg	  att	  
nya	  studier	  pekar	  på	  att	  detta	  har	  ändrats	  så	  att	  de	  fattiga	  har	  det	  sämst	  i	  städerna.	  ILO	  framförde	  
behovet	  av	  ett	  socialt	  grundskydd	  som	  förutsättning	  för	  att	  stärka	  kvinnor	  på	  landsbygden.	  UNAIDS	  
påpekade	  att	  kvinnors	  utsatthet	  för	  HIV	  leder	  till	  produktionsbortfall	  och	  därmed	  sämre	  
livsmedelsförsörjning	  och	  ökad	  fattigdom.	  En	  panel	  behandlade	  unga	  mäns	  och	  kvinnors	  betydelse	  
för	  att	  främja	  jämställdhet.	  Där	  framfördes	  att	  jämställdhet	  negligeras	  och	  trivialiseras.	  World	  Youth	  
Alliance	  framförde	  genom	  en	  polsk	  representant	  att	  det	  pratas	  för	  lite	  om	  män	  och	  anslöt	  sig	  sedan	  
till	  ett	  språkbruk	  som	  kändes	  igen	  från	  Den	  heliga	  stolen.	  	  

Slutkommentar	  

EU:s	  samordning	  var	  god	  under	  årets	  förhandlingar.	  FN-‐delegationen	  i	  New	  York	  och	  den	  svenska	  
delegationen	  arbetar	  öppet	  och	  inkluderande.	  Det	  är	  givande	  att	  få	  bidra	  med	  sina	  kunskaper	  och	  få	  
ta	  del	  av	  andras,	  inte	  minst	  de	  som	  förmedlades	  av	  Titti	  Jöngren	  och	  Kajsa	  Johansson	  i	  utmärkta	  
inlägg	  på	  de	  svenska	  och	  nordiska	  side-‐eventen.	  Sveriges	  kvinnolobby	  genomför	  den	  28	  mars	  ett	  
uppföljningsseminarium	  tillsammans	  med	  LRF.	  

	  


