
 

 
 
 
 

 

Mötets slutsatser – ett viktigt referensdokument i post 2015-processen 
 

- Huvudtemat för FN:s kvinnokommissions 58:e möte var 
utmaningar och framsteg för implementeringen av Millenniemålen 
för kvinnor och flickor. 
 

- Efter flera dagars svåra och sena förhandlingar nåddes 
överenskomna slutsatser på kommissionens sista mötesdag. 
Slutsatserna antogs vid midnatt under jubel och applåder.   
 

- Rådande politiska klimat medgav inte att positioner flyttades fram 
ifråga om kvinnors och flickors rättigheter. Det får istället betraktas 
som en framgång att ha lyckats upprätthålla överenskommet språk. 
EU:s prioriteringar och röda linjer kunde hållas, bl. a för SRHR.  

 
- Slutsatserna innehåller en analys av tillkortakommanden för såväl 

utformning som implementering av målen och utgör ett viktigt 
bidrag till post 2015-diskussionerna.  

 

1. De överenskomna slutsatserna och förhandlingarna 

 

Slutsatserna förespråkar ett fristående mål om jämställdhet 

I slutsatserna1 uppmanar kommissionen till ett fristående mål i 

post 2015-agendan2 som inkluderar jämställdhet, kvinnors 

                                                 
1 Se slutsatserna: http://www.unwomen.org/en/csw/csw58-2014/session-outcomes 
2 Avser den globala utvecklingsagenda som ska ersätta dagens Millenniemål, när de 
passerar slutdatum år 2015. Se Sveriges post 2015- position: 
http://www.regeringen.se/sb/d/16584/a/237564 
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egenmakt och kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. 

Integrering av dessa element i övriga måls delmål respektive 

indikatorer förespråkas även. I enlighet med EU:s överenskomna 

förhandlingsposition stöddes denna paragraf.  

 

Mexiko drev på ambitiöst för att utöka paragrafen med referenser 

till specifika delmål, vilka det var svårt att nå konsensus om. För 

EU:s del var det problematiskt att stödja förslag i denna riktning, 

eftersom EU ännu inte har någon position vad gäller mål eller 

delmål. Det finns endast överenskomna rådsslutssatser som anger 

övergripande principer för post-20153.  

 

EU:s och Sveriges prioriteringar återfinns i slutsatserna  

Sammanfattningsvis berör det 20-sidiga dokumentet 

huvudpunkterna i post 2015-diskussionerna om jämställdhet och 

kvinnors och flickors egenmakt. Det innehåller omfattande 

rekommendationer, liksom en analys av Millenniemålens 

tillkortakommanden i förhållande till jämställdhet och kvinnors 

och flickors rättigheter och egenmakt.  

 

Flera av Sveriges och EU:s prioriteringar återspeglas i 

slutsatserna. Av särskild vikt för Sverige, ur ett 

jämställdhetsperspektiv i förhållande till post 2015-agendan, är att 

våld mot kvinnor och flickor lyfts fram som ett avgörande 

område som inte omhändertogs av Millenniemålen, liksom även 

SRHR. 

 

Slutsatserna inkluderar även ett starkt rättighetsperspektiv, 

liksom återbekräftandet av internationella åtaganden för 

jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt. Därtill ingår 

även: förebyggande och eliminering av våld mot kvinnor och 

flickor, inklusive due diligence- principen; vikten av att omvandla 

diskriminerande sociala normer och könsstereotyper; ”harmful 

practices”, ”child, early and forced marriage och ”female genital 

mutilation”; SRHR, inklusive ”contraception”,”emergency 

contraception” och ”safe abortions”, samt ”comprehensive 

sexuality education”; säkerhetsrådsresolution 1325, 1820, 1960, 

2106, 2122 m.fl.; vikten av lika tillgång till arbete, resurser och 

deltagande i beslutsfattande; kvinnors och flickors 

oproportionerligt stora andel av obetalt hushålls- och 

omsorgsarbete samt lönegapet; ett erkännande av att jämställdhet, 

kvinnors och flickors rättigheter och egenmakt är avgörande för 

                                                 
3 ”EU Council Conclusions on the Overarching Post 2015 Agenda”: http://www.eu-
un.europa.eu/articles/en/article_13692_en.htm 

http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_13692_en.htm
http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_13692_en.htm


   

 

3 

att uppnå social och ekonomiskt utveckling samt att kvinnor är 

viktiga aktörer för utveckling.  

 

Svåra slutsatsförhandlingar med få överraskningar 

Förhandlingarna blev mycket utdragna och övergick upprepade 

gånger i nattliga förhandlingar. Detta trots att exempelvis SRHR- 

diskussionerna i princip sköttes helt utanför förhandlingssalen.  

 

Som förutsett kom förhandlingarna att präglas av försök att 

försvaga språk från Kvinnokonferensen i Peking 1995 och dess 

uppföljningskonferenser, liksom från tidigare slutdokument från 

CSW. Därtill noterades fortsatt trenden att i allt lägre grad 

inkludera överenskommet språk från dessa i slutsatserna.  

 

Särskilt ifrågasattes, som väntat, förra årets slutsatsers legitimitet. 

Flera tongivande länder har under året som gått motsatt sig språk 

från CSW57 i bl.a. resolutioner, med motiveringen att de anser att 

fjolårets slutsatser inte förhandlades fram. De menar att 

slutsatserna kuppades igenom genom kompromissförslaget som 

ordföranden då presenterade i sista stund4. UN Women och 

Schweiz, som i år ledde förhandlingarna, var förberedda på 

scenariot som på grund av detta utspelades förhandlingarna 

igenom och agerade taktiskt i förhållande till detta. Tålamod och 

lyhördhet visades för att huvudaktörerna under förhandlingarna 

skulle känna att allas prioriteringar beaktades och förhandlades.  

 

Störst öppet motstånd mötte referenser till ”diversity”, ”various 

forms of families”, ”intersecting forms of discrimination och 

”comprehensive sexuality education”, i vilka vissa delegationer5 

ogillande läste in ett HBT-perspektiv.   
  

Vitryssland, Ryssland och Qatar drev flera tillägg om familjen i 

bestämd form. Dessvärre resulterade detta i en familjeparagraf, 

baserad på språk från sociala utvecklingskommissionens möte 

2014, som inte beaktar att det finns olika former av 

familjebildning. 

 
Pakistan och Qatar verkade, utan resultat, för en strykning av 
”early” ur ”child, early and forced marriage”.  
 

                                                 
4 Se delegationsrapport CSW57 2013: http://www.regeringen.se/sb/d/16717/a/216753 
5 Bl.a. Heliga Stolen, Ryssland, Afrikanska Gruppen, Pakistan, Indonesien, Qatar och 
Vitryssland. 
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SOGI6, ”sex workers” respektive ”women in prostitution”7 mötte 
i vanlig ordning även motstånd och omnämns inte i slutsatserna.  
 
Paragrafer som berörde migration, säkerhetsrådsresolutioner, 
ODA och klimat krävde också särskilda insatser utanför 
förhandlingssalen innan de slutligen kunde antas. Dynamiken 
mellan utvecklingsperspektivet och MR-perspektivet som 
återfinns i post 2015-samtalen var levande även under CSW58. 

 

Ordföranden ändrar tonläge och slutsatser kan slutligen antas 

När mötet var inne på sin sista dag var utsikterna att nå slutsatser 

inte goda. Facilitatorn som ledde förhandlingarna inledde då 

dagen med att kraftfullt klargöra att hennes tålamod var slut – 

nåddes inte konsensus kring de återstående paragraferna skulle 

ordföranden, liksom förra året, tvingas presentera ”chair’s 

proposals” för de utestående paragraferna. Varningen fick avsedd 

effekt och därefter avancerade förhandlingarna. Flera paragrafer 

stängdes i de öppna förhandlingarna och en tvärregional 

paketlösning antogs, inklusive för SRHR, som under veckans 

gång förhandlats utanför salen med närmast berörda.  

 

Slutlösningen presenterades och sluttexten diskuterades på ett 

slutet möte på ambassadörnivå, som Schweiz kallade till nära 

midnatt. Vid denna slutförhandling närvarade ett trettiotal länder, 

inklusive Egypten, Kina, Argentina, Afrikanska Gruppen och 

EU:s förhandlingsteam (EU DEL, EL, AT, BE, DE och FR).  

 

SOGI- referenserna var vid detta tillfälle redan strukna ur 

slutsatserna. En suveränitetsparagraf var emellertid, till flertalets 

förvåning, ännu kvar. Detta innebar att två paragrafer var öppna: 

en suveränitetsparagraf och en paragraf som innehöll en listning 

av olika diskrimineringsgrunder.  

 

Den slutliga lösningen blev att suveränitetsparagrafen kom att 

ersättas av artikel 5 i Wiendeklarationen, i utbyte mot att en 

listning av diskrimineringsgrunder som inbegrep ”gender” ströks. 

Med denna kompromiss skulle de två sista öppna paragraferna 

vara stängda. Samtliga närvarande förutom två länder accepterade 

vid sittande bord lösningen, varpå Schweiz ambassadör gick i 

kraftfullt svaromål och konstaterade att det inte fanns något 

alternativ: antingen accepterades lösningen för 

suveränitetsparagrafen eller så blev det inga slutsatser.  

                                                 
6 Sexual orientation and gender identity 
7 EU:s förhandlingsposition var att stödja begreppet ”women in prostitution”, vilket 
Sverige drivit igenom i EU- förhandlingarna med stöd av bland annat Frankrike. 
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Efter en stund av ovisshet om utgången som väntade antogs 

slutligen slutsatserna med konsensus, om än med ett par 

reservationer i synnerhet gällande paragrafen rörande 

”comprehensive sexuality education”8 och SRHR9.  

 

Viktigt att notera inför kommande förhandlingar 

Delegationer som under förhandlingarnas gång systematiskt 

ifrågasatt förra årets slutsatsers legitimitet påtalade i sina 

nationella anföranden vid antagandet att de betraktade årets 

slutsatser som just förhandlade och därmed överenskomna.10 

Istället för att ifrågasätta slutsatserna uttryckte de, enligt ovan 

nämnt, reservationer mot ett par paragrafer som överenskommits.   

 

2. Sveriges delegation till CSW58 – genomförda aktiviteter   

  
Jämställdhetsminister Arnholm ledde Sveriges delegation 
I delegationen som leddes av jämställdhetsministern ingick 
politiskt sakkunnig Miriam Nordfors, Utbildningsdepartementet; 
Maria Gutiérrez och Tanja Olsson-Blandy, Jämställdhetsenheten 
vid Utbildningsdepartementet; Karin Snellman och Malena 
Gyllenhak, UD/NY, UD/Ustyr; Carolina Wennerholm, Sida; 
Lena Ag, Kvinna till Kvinna; Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen; 
Gertrud Åström, Sveriges Kvinnolobby; samt Gunvor G Ericsson 
(mp) och Maria Plass (m). Delegationen sammanträdde varje 
morgon för genomgång av aktiviteter och förhandlingsläget. 
 
Jämställdhetsministerns deltagande 
Maria Arnholm deltog i sex sidoevenemang, organiserade av Sida, 
SKR, European Women’s Lobby, Nordiskt Forum och Nordiska 
Ministerrådet. Ministern höll även Sveriges anförande i 
Generaldebatten och högnivådebatten. Därtill besökte Arnholm 
en rad mottagningar och genomförde bilaterala möten. I nordisk 
krets uppvaktade de nordiska jämställdhetsministrarna även UN 
Women:s chef. Den sedvanliga mottagningen för ministern ägde 
också rum och var mycket välbesökt och uppskattad. Detta inte 
minst av ministern själv som värdesätter tillfället att få samtala 
med civilsamhället och representanter från UN Women. 
 
Sveriges nationella sidoevenemang 
Sveriges sidoevenemang genomfördes av Sida, på temat ”The role 
of men and boys in contributing to the achievement of gender 

                                                 
8 Bl.a Afrikansk Gruppen, Ryssland och Pakistan. Sydafrika uttalade dock stöd för 
CSE-paragrafen i sitt anförande.  
9 Bl.a Pakistan, Afrikanska Gruppen.  
10 Bl.a. Afrikanska Gruppen och Qatar. Liberia och Sydafrika hade inte under 
förhandlingarnas gång ifrågasatt förra årets slutsatser men gjorde i sina slutanföranden 
en poäng av att de välkomnade årets slutsatser i sin helhet.  
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equality goals and female empowerment”. Ambassadör Mårten 
Grunditz höll välkomstanförandet och jämställdhetsminister 
Maria Arnholm avslutningstalade. Seminariet väckte stort intresse 
med åhörare som stod utmed väggarna och satt på golvet i brist på 
plats. Panellisterna diskuterade frågor om varför män behövs i 
jämställdhetsarbete, evidens, erfarenheter av konkret arbete samt 
ombads ge rekommendationer i förhållande till post-2015 
ramverket.  
 
Deltagare var Sidas samarbetspartner Jeni Klugman (World Bank 
Group), Abdhijit Das (the Men Engage Global Alliance), Hakima 
Abbas (the Association for Women in Development, AWID) och 
Maria Andersson (RFSU). Seminariet modererades av Sidas 
verksföreträdare för jämställdhet, Carolina Wennerholm. Eventet 
rapporterades på Sida.se.11 
 
3. Antagna resolutioner 
 

Övriga resolutioner som antogs 

Situation of and assistance to Palestinian women 

Resolutionen antogs av kommissionen efter omröstning, 22 för, 1 

emot (USA) och 10 avstående (Belgien, Estland, Finland, 

Georgien, Tyskland, Japan, Nederländerna, Sydkorea, Spanien 

och Schweiz). EU enades om ett avstående och höll en 

röstförklaring där man framhöll att de landspecifika frågorna i 

resolutionen hör hemma i Generalförsamlingens 

Palestinaresolutioner samt att man är beredd att arbeta 

konstruktivt med Palestinas delegation för att fasa ut 

resolutionen ur CSW. 

 

Gender equality and the empowerment of women in natural 

disasters 

De EU-ledda förhandlingarna av resolutionen "jämställdhet och 

kvinnors ökade medinflytande under naturkatastrof" hade en 

mycket positiv utgång. Önskat EU-språk inkluderades och 

omdömen beträffande post 2015-agendan undveks. Man lyckades 

behålla starkt SRHR-språk trots stort motstånd utanför liksom 

inom EU-gruppen. En kompromiss behövdes nås om språket 

beträffande offren för könsrelaterat våld (GBV) under en 

naturkatastrof. Priset för detta blev att man tappade specifikt 

språk om kvinnor och flickor angående hjälp och support till 

katastrof- och GBV-drabbade personer. 

                                                 
11 http://www.sida.se/English/current-topics-archive/2014/Men-and-boys-needed-to-

achieve-gender-equality/ 
 

http://www.sida.se/English/current-topics-archive/2014/Men-and-boys-needed-to-achieve-gender-equality/
http://www.sida.se/English/current-topics-archive/2014/Men-and-boys-needed-to-achieve-gender-equality/
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Women, the girl child and HIV and AIDS 

Resolutionen lades fram av SADC (Malawi). Irland förhandlade 

åt EU. Angola och Zimbabwe förhandlade för SADC, som 

genomgående drev en starkt konservativ hållning som ofta stred 

mot förhandlingarna om CSW-slutsatserna som pågick i rummet 

bredvid. Eftersom liknande diskussioner pågick i de parallella 

förhandlingarna om CSW-slutsatserna (särskilt vad gäller CSE 

och referenser till ICPD) ville EU och likasinnade inte gå med på 

något som riskerade att påverka dessa förhandlingar negativt. 

SADC försökte pressa fram en överenskommelse med (det 

felaktiga) argumentet att resolutionen måste lämnas till 

sekretariatet innan slutsatserna antagits. När detta inte 

accepterades av övriga länder/grupper meddelade SADC att man 

avsåg lämna in resolutionen med tre öppna paragrafer. 

 

När slutsatserna antagits (inklusive skrivningar om CSE och 

”qualifier” från CSW57) ansåg EU och likasinnade länder att ett 

svagare språk i resolutionen om hiv och aids var oacceptabelt. En 

tvärregional grupp12 beslutade att, genom Nederländerna, från 

golvet framföra ändringsförslag för de tre öppna paragraferna. 

Ändringarna kunde inte accepteras av SADC med konsekvensen 

att en omröstning av de tre paragraferna ägde rum.  

 

När det framkom att stöd fanns för föreslagna ändringsförslag 

försökte Malawi åberopa procedurregler och dra tillbaka 

resolutionen och flera medförslagsställare (främst afrikanska 

länder men även Kina, Iran och Ryssland) meddelade att man 

drog tillbaka sitt stöd för resolutionen. Då ett tillbakadragande av 

resolutionen inte var möjligt återstod bara omröstning om 

resolutionen i sin helhet. SADC stod då inför den märkliga 

situationen att behöva välja mellan att rösta mot sin egen 

resolution, eller för resolutionen med de nya ändringsförslagen. 

Resultatet blev att SADC och ett stort antal av deras likasinnade 

avstod från att rösta. Resultatet blev 22 ja, 0 nej och 16 avstående. 
SADC blev mycket upprörda över utfallet av förhandlingarna och 
ansåg att EU och likasinnade länder förstört deras resolution. Det 
är mycket troligt att detta kommer att påverka andra 
förhandlingar negativt. Vi har redan sett prov på detta under 
CPD, där Afrikanska gruppen meddelat att man inte kan 
acceptera några förslag som kommer från EU. 
 

                                                 
12 EU28, El Salvador , Brasilien , Dominikanska republiken, Colombia, Uruguay, Peru, 
Argentina, Costa Rica, Paraguay, Mexiko, Japan, USA, Norge, Australien och Island. 
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Bilaga 1 - Civilsamhällesorganisationers reserapporter CSW58 
 
Gertrud Åström, Sveriges Kvinnolobby: rapport CSW58 
Sveriges Kvinnolobby har genomfört förberedande möten med 
våra medlemsorganisationer om CSW där arbetet med post 2015-
processen och SDG ingått. Inför årets CSW har samordningen 
med EWL, särskilt Abolitioniströrelsen, och nordiska 
samarbetsorganisationer varit mer omfattande än tidigare.  Såväl 
EWL som Sveriges Kvinnolobby har gjort skriftliga inlägg till FN 
angående post 2015-processen och framtida SDG.  
 
Sveriges Kvinnolobby har deltagit på förberedande möten 
arrangerade av Jämställdhetsenheten vilket ger bra information 
om arbetet under CSW. Den svenska delegationens öppna och 
inkluderande sätt att arbeta gör det lätt att bidra efter bästa 
förmåga.  
 
NGO CSW/NY arrangerar en Consultation Day då NGO-
deltagare från olika regioner i världen samlas till översyn av frågor 
som rör aktuellt tema. Årets möte rubricerades ”Where women 
and girls shape the future”. Information finns på 
www.ngocsw.org.  
 
Sveriges Kvinnolobby samlade CSO-representanter och andra 
CSW-deltagare till informationsmöte den 13 mars på den svenska 
representationen. Maria Arnholm och Miriam Nordfors deltog. 
Karin Snellman berättade om årets förhandlingar rörande 
slutsatserna utifrån regionernas position i frågor om utveckling vs 
mänskliga rättigheter.  
 
Caucus,  briefingar och event 
UN Women samordnade möten med CSO-representanter för att 
hitta samverkan mellan delegationerna i frågor om ländernas 
suveränitet och universella mänskliga rättigheter i frågor om 
familjen, SRHR, SOGI, barnäktenskap, sexualundervisning, men 
årets tema gjorde också att frågor om klimat, miljökatastrofer, 
fattigdom, naturresurser, migration, ekonomiska kriser och 
system m fl frågor diskuterades liksom utformningen av framtida 
SDG vad avser jämställdhet som eget mål och perspektiv. 
Ordföranden Garcia-Gonzales framhöll på fredag 21 mars 
morgon att ”det vi inte kom överens om förra året, kommer vi 
nog inte överens om nu heller. Bara ett år har gått.”  
 
Sveriges Kvinnolobby deltog i NA/Europe caucus där women in 
prostitution vs sex work diskuterades. Vid EU:s breifing framhöll 
Lambridinis att EU:s befolkning är 10 procent av världens 
befolkning, 20 procent av världens ekonomi, och 60 procent av 

http://www.ngocsw.org/
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biståndet. Där framhölls även behovet av bättre finansiering av 
kvinnoorganisationer.  
 
Sveriges Kvinnolobby genomförde tillsammans med nordiska 
arrangörsorganisationer för Nordiskt Forum ett side event om 
hur nordiska lösningar på jämställdhet kan användas i SDG. 
Eventet modererades av Gro Lindstad, FOKUS, Norge. Eventet 
var välbesökt, info på www.sverigeskvinnolobby.se. Riffi 
genomförde tillsammans med European Network of Migrant 
Women ett side event om hinder och möjligheter för 
migrantkvinnor i Europa. Vi deltog i SKR:s seminarium om the 
Swedish Model – Fighting trafficing by targeting all Johns liksom 
i EWL:s  och CAP:s seminarier. Överlevare av prostitution var 
framträdande detta år.  
 
En skillnad mot tidigare CSW är ”virtual caucus” och en 
omfattande kritisk mailutväxling som fortfarande pågår mellan 
CSO-representanter. Kritik rör slutsatserna och ursprungsfolk 
och naturresursexploatering, sex work-språket i FN-
sammanhang, kritik av oviljan att släppa in nationella experter i 
förhandlingarna och svårigheterna att hålla fast vid 
överenskommet språk. Samordning sker inför olika FN-
förhandlingar (ICPD, OWG, 2 och 3 kommittén m fl) inför 
september post 2015.  
 
Paneler och tal 
Phumzile Mlambo Ncuku talade om the missing gender 
dimension. CEDAW-kommittén gjorde starkt inlägg. 
Expertpaneler betonade den nationella nivån för genomförande av 
SDG. En stor majoritet av länderna framhöll jämställdhet som 
eget mål liksom som ett perspektiv i SDG. Uppföljningstemat 
behandlade bland annat Science and Technology Education. Där 
betonade UNESCO att information saknas om hur länderna 
arbetar med detta. Development is slow är en plattityd. 
 
Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen: rapport CSW58 
Möjligheten att delta i CSW gav Rädda Barnen möjlighet till 
många nya kontakter, insikter kring olika aktörers roll, dialog 
med framförallt representanter från icke OECD länder samt 
öppnade dörrar till dialog med olika FN-företrädare. 
 
Det faktum att vi var medlemmar i delegationen och därigenom 
kunde ta aktiv del i plenarmötena var en stor fördel, då det blev 
lättare att följa förhandlingsprocessen. En eloge för 
morgonmötena som var späckade med värdefull information och 
som inkluderade oss NGO representanter på ett mycket bra sätt. 
Vi uppskattade också det engagerade sätt som personalen vid FN 

http://www.sverigeskvinnolobby.se/
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delegationen hade när det gällde att dela sin kunskap kring olika 
processer, förhandlingsmåner, snubbelfrågor etc. 
 
Vi hade tre större sidoevent. Det första handlade om mäns och 
pojkars roll när det gäller våld mot kvinnor och barn, och 
organiserades tillsammans med nederländska biståndsminsteriet 
och ministern höll inledningsanförandet. Panelen bestod av 
regerings- och NGO representanter från Brasilien, Rwanda, 
Indonesien och Sydafrika. Salen blev så snabbt överfull att jag 
som moderator fick jag be deltagarna sitta ned på golvet t.o.m 
inne i rotundan. Seminariet gav goda exempel kring maskulinitet 
och det var slående hur många män som fanns i publiken, liksom 
den mångfald av länder som fanns representerade.  
 
Det andra sidoeventet var ett seminarium om våld mot barn som 
arrangerades av Sverige tillsammans med Sri Lanka, där minister 
Arnholm inledde. I panelen fanns Sri Lankas FN ambassadör, 
ministern för kvinnofrågor från Västra Australien, chefsjursiten 
vid SR för våld mot barn, en välkänd forskare från Columbia 
universitetet, en 16 årig kvinna från Venezuela samt en 15-årig 
från Malawi. Temat handlade om hur våld i alla former, inklusive i 
hemmet kan förebyggas och staters ansvar för detta. Över 150 
personer deltog i seminariet och diskussionerna fortsatte i nästa 
två timmar efter att det officiellt avslutats, i en närliggande lokal. 
Vår FN representant sa efteråt  ”I don’t want to sound 
presumptuous, but I do think we changed the hearts and minds of 
150 persons this afternoon”. Seminariet finns inspelat på film. 
Från Rädda Barnen uppskattade vi mycket att vår minister inledde 
seminariet med ett varmt och engagerande tal om våld mot barn. 
 
Vårt tredje event var manifestationen på treårsdagen av 
Syrienkonflikten. Tillsammans med andra internationella NGOs 
hölls en ljusvaka på Roosevelt Island mitt emot FN bygganden. 
Trots isande vindar och regn samlades en ansenlig skara med 
mängder av röda ballonger som efter talen sakta steg upp med FN 
högkvarteret som bakgrund.  
 
Sammantaget, en mycket intensiv och värdefull vecka för oss. 
Stort tack! 
 
Lena Ag, Kvinna till Kvinna: rapport CSW58 
 
Aktiviteter första veckan 
Kvinna till Kvinna var medarrangör till två seminarier under 
första veckan, samt initierade ett informellt utbyte mellan den 
svenska CSW delegationen, den svenska FN representationen och 
en delegation av kvinnorättsförsvarare från Egypten, Syrien, 
Tunisien och Iran. 
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Onsdagen den 12 mars ”Bosnia to Syria, Women & Conflict: 
sharing lessons and strategy”. Seminariet arrangerades av 
MADRE, WILPF, CWGL, IWHR Clinic och Kvinna till Kvinna 
och hölls i Chrurch Center. Det var ett mycket välbesökt 
seminarium där syriska och bosniska kvinnorättsaktivister delade 
med sig av lärdomar från en unik konferens som bla. Kvinna till 
Kvinna arrangerat i Sarajevo. Konferensen var ett tillfälle för 
syriska och bosniska kvinnor att under 1 vecka komma samman 
under ett ”1325-paraply”och diskutera kvinnors deltagande, eller 
brist på deltagande, i sina respektive freds- och 
återuppbyggnadsprocesser. 
 
Bosniska kvinnor till syriska kvinnor: acceptera inte att ni inte får 
vara med i förhandlingarna- se på oss- det var ett misstag att vi 
inte var involverade i Dayton processen. Idag betalar vi priset för 
detta genom en växande etno-nationalism, ett dysfunktionellt 
politiskt system byggt på etnisk grund – i praktiken cementerade 
Daytonavtalet den etniska rensningen – och ingen rättvisa för 
överlevarna av sexuellt våld. 
 
Låt aldrig en konstitution vara del av ett fredsfördrag. Däremot 
kan en ”roadmap” förhandlas fram för hur en ny konstitution 
skall arbetas fram och antas i demokratisk ordning. 
 
Syriska kvinnor till bosniska kvinnor: varför har ni inte 
organiserat er mer ”politiskt”? ni är experter på sexuellt våld, men 
ni har inte satt er in i konstitutionella frågor. 
 
Både bosniskorna och syriskorna var dock eniga om att mötet 
dem emellan hade sått frön och satt igång många processer bland 
dem i deras olika nätverk. Och att lärdomarna var, trots olika 
kontexter, många och viktiga. De bosniska 
kvinnorättsaktivisterna hade haft anledning att summera sina 
nästan 20 år av aktiviteter sedan krigsslutet inför mötet, vilket 
hade varit både nyttigt och lite nedslående. Men det har givit en 
god grund att stå på inför de kommande åren, menar de. Helt 
klart är att nya strategier måste tas fram för det fortsatta arbetet. 
De syriska kvinnorna blev stärkta i sin övertygelse om att de 
måste kämpa för att få tillgång till fredsförhandlingarna när de 
drar igång igen. 
 
Samma kväll arrangerads ett seminarium i anslutning till att 
Madeleine Rees, generalsekreterare för WILPF, och fd chef för 
FN:s MR kontor i Bosnien,  fick motta en hedersbetygelse av 
CUNY School of Law.  Kvinna till Kvinna var medarrangör. 
Seminariet hade ung. samma inriktning som ovan: From Bosnia 
to Syria: Women organizing for Peace, Rights and 
Accountability. 
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Jag deltog även samma kväll i en minnesstund på Roosevelt 
Island ”With Syria” (den absolut kallaste upplevelsen på många 
år, ca – 10 grader och blåst) Rädda Barnens generalsekreterare 
Elisabeth Dahlin talade, vilket hon gjorde utmärkt, och två av 
KtK:s syriska kontakter deltog också. 
 
Torsdag 13 mars deltog flera kvinnorättförsvarare från Egypten, 
Syrien, Tunisien och Iran i ett informellt möte på den svenska FN 
representationen med flera medlemmar i den svenska 
delegationen(RB:s Elisabeth Dahlin, Maria Plass och Gunvor G 
Ericson från riksdagen, m.fl.) inklusive den svenska 
jämställdhetsministern Maria Arnholm, samt Karin Snellman och 
Niklas Wiberg från Representationen deltog. 
 
Den sammanfattande bilden är att situationen när det gäller 
mänskliga rättigheter har mörknat efter de omvälvningarna i 
MENA regionen. Tunisien är ett undantag, där kvinnors 
rättigheter garanteras i den nya konstitutionen, tvärt emot vissa 
farhågor. Situationen i Syrien diskuterades länge och de syriska 
kvinnorna redogjorde för sina (delvis misslyckade) 
ansträngningar att delta i fredsförhandlingarna, Geneve II.  
Representationen i form av Niklas Wiberg, delade generöst med 
sig av information om läget i Säkerhetsrådet. 
Kvinnorättsaktivisterna var mycket tacksamma efteråt för att 
detta möte kunde genomföras. Det ger en god bild av svenskt 
engagemang i frågorna. 
 
I övrigt deltog jag i flera seminarier under veckan, bl.a. när det 
gällde finansiering av kvinnoorganisationer i det civila samhället, 
samt satt också i den svenska stolen vid olika tillfällen. Veckan 
gav också möjlighet att ta många nya kontakter och även träffa 
företrädare för FN. 
 
Slutsatser: 
 
Positivt: 

- Det är av stort värde för Kvinna till Kvinna att vi fick möjlighet 
att delta i delegationen, inte minst då det ger tillfälle till globalt 
nätverkande, möten och nya kontakter, då så många 
kvinnorättsförsvarare och organisationer från hela världen finns 
på plats. 

- Vid de briefingar/morgonmöten som genomförs varje dag ges 
information som kan vara svår att få tillgång till som 
utanförstående.  

- Viktiga kontakter knyts även inom delegationen, mellan 
riksdagsledamöter, cso- representanterna och tjänstemännen på 
departementet. Givetvis är det extra intressant att få möjlighet att 
diskutera olika frågor med den tillresta jämställdhetsministern.  
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- Delegationens sammansättning var en bra mix av experter, rd-
ledamöter och cso’s.  
 
Negativt (på marginalen): 

- departementet kunde använda sig av oss i delegationen mer – sätta 
oss i arbete! 

- den svenska instruxen bör finnas tillgänglig tidigare för 
delegationen  

- Vi inom svenska kvinnorörelsen behöver bättre koordination 
inför CSW. Borde haft förberedande möte i Sverige. 
 
Kvinna till Kvinna sprider förhandlingsresultaten inom och utom 
organisationen via sociala medier, andra medier, genom vår 
hemsida och genom seminarier, tal och bloggar. 

 


