
 
 

 

 	  

Rapport från FN:s Kvinnokommissions 56:e session, den 

27 februari till den 9 mars 2012 

Sammanfattning	  

Ingen	  enighet	  kunde	  nås	  kring	  slutsatserna,	  trots	  att	  förhandlingarna	  
återupptogs	  efter	  att	  sessionen	  slutat.	  En	  annan	  stor	  besvikelse	  var	  att	  
den	  återkommande	  resolutionen	  om	  hiv/aids	  inte	  kunde	  antas.	  Sex	  
andra	  resolutioner	  antogs	  dock,	  om;	  kvinnlig	  könsstympning,	  
mödradödlighet,	  urfolkskvinnor,	  naturkatastrofer,	  kvinnor	  i	  
gisslansituationer	  samt	  Palestinska	  kvinnor.	  På	  internationella	  
kvinnodagen	  lanserade	  FN:s	  Generalsekreterare	  förslaget	  att	  en	  femte	  
världskonferens	  om	  kvinnor	  kunde	  hållas	  2015.	  	  

Bakgrund 

Kvinnokommissionen	  (Commission	  of	  the	  Status	  of	  Women,	  CSW)	  är	  
en	  funktionell	  kommitté	  under	  ECOSOC	  med	  ett	  grundläggande	  
ansvar	  för	  policyutveckling	  inom	  jämställdhet.	  Kommissionen	  träffas	  
en	  gång	  om	  året	  för	  att	  värdera	  utvecklingen	  inom	  området,	  identifiera	  
nya	  utmaningar	  samt	  formulera	  nya	  policyinitiativ	  för	  att	  stärka	  
jämställdheten	  och	  kvinnors	  egenmakt.	  Uppföljning	  av	  
Pekingplattformens	  12	  kritiska	  områden	  är	  en	  integrerad	  del	  av	  
kommissionens	  uppgifter.	  	  
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Årets	  möte	  hölls	  mellan	  den	  27	  februari	  och	  den	  9	  mars.	  Huvudtemat	  
för	  mötet	  var	  kvinnor	  och	  flickor	  på	  landsbygden	  –	  deras	  rättigheter	  
och	  egenmakt	  samt	  roll	  i	  utveckling	  och	  fattigdomsbekämpning.1	  	  

Svensk delegation 

Vid	  årets	  session	  deltog	  statssekreterare	  Amelie	  von	  Zweigbergk	  och	  
Erik	  Scheller	  från	  politiska	  ledningen	  vid	  Utbildningsdepartementet,	  
Annika	  Mansnérus	  och	  Tanja	  Olsson	  Blandy	  fån	  jämställdhetsenheten	  
vid	  Utbildningsdepartementet,	  Helena	  Sivard	  Askvik	  från	  
Landsbygdsdepartementet,	  Efraim	  Gomez	  vid	  Sveriges	  FN-‐
representation	  i	  New	  York	  och	  Annika	  Törnkvist	  från	  Sida.	  Vidare	  
deltog	  Kajsa	  Johansson	  från	  Kooperation	  Utan	  Gränser,	  Titti	  Jöngren	  
från	  Lantbrukarnas	  Riksförbund	  samt	  Gertrud	  Åström	  från	  Sveriges	  
Kvinnolobby	  samt	  Ylva	  Johansson	  och	  Maria	  Plass	  från	  riksdagens	  
Arbetsmarknadsutskott.	  	  

Den reguljära sessionen  

Under	  sessionen	  deltog	  ca	  4000	  personer,	  varav	  drygt	  2000	  
representerade	  frivillighetsorganisationer.	  Den	  första	  veckan	  av	  mötet	  
präglas	  av	  de	  många	  eventen	  i	  plenum;	  generaldebatten,	  fem	  
paneldebatter	  och	  högnivådebatt.	  	  
	  
Generaldebatten	  hålls	  på	  mötets	  huvudtema.	  Många	  tal	  fokuserade	  på	  
kvinnors	  centrala	  roll	  för	  länders	  ekonomiska	  utveckling	  och	  den	  
viktiga	  del	  kvinnor	  utgör	  av	  arbetskraften	  inom	  jordbruket.	  Danmarks	  
jämställdhetsminister	  Manu	  Sareen	  höll	  ett	  anförande	  för	  EU.	  Talet	  
fokuserade	  mycket	  på	  det	  interna	  EU-‐arbetet,	  men	  värt	  att	  notera	  är	  
att	  EU-‐talet	  var	  ett	  av	  de	  få	  som	  lyfte	  koppling	  mellan	  fattigdom	  och	  
trafficking.	  	  
	  
Statssekreterare	  Amelie	  von	  Zweigbergk	  betonade	  i	  det	  svenska	  
anförandet	  vikten	  av	  kvinnors	  åtnjutande	  av	  mänskliga	  rättigheter	  
samt	  behovet	  av	  att	  stärka	  kvinnors	  landrättigheter	  och	  rättigheter	  till	  
annan	  egendom,	  samt	  tillgång	  till	  rådgivning,	  utbildning	  och	  krediter.	  
I	  talet	  betonades	  också	  att	  sexuella,	  reproduktiva	  och	  hälso-‐rättigheter	  
är	  grundläggande	  rättigheter,	  utan	  vilka	  kvinnor	  inte	  kan	  delta	  på	  
samma	  villkor	  som	  män	  i	  samhället.	  	  
	  
Fem	  paneldebatter	  anordnades	  också	  som	  alla	  på	  något	  sätt	  berörde	  
huvudtemat.	  Sverige	  ingick	  i	  ett	  nordiskt	  samarbete	  och	  ansvarade	  för	  
det	  nordiska	  inlägget	  i	  panel	  1,	  som	  behandlade	  ekonomisk	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  The	  empowerment	  of	  rural	  women	  and	  their	  role	  in	  poverty	  and	  hunger	  eradication,	  

development	  and	  current	  challenges.	  	  
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självständighet	  för	  kvinnor	  på	  landsbygden.	  von	  Zweigbergk	  
levererade	  detta	  anförande	  i	  vilket	  kopplingen	  mellan	  jämställdhet	  och	  
”smart”	  ekonomi	  gjordes.	  Därutöver	  deltog	  också	  von	  Zweigbergk	  på	  
fem	  bilaterala	  möten	  för	  att	  uppmärksamma	  Sveriges	  kandidatur	  för	  
FN:s	  råd	  för	  mänskliga	  rättigheter.	  	  
	  
Huvudtemat	  för	  högnivådiskussionen	  som	  hölls	  första	  dagen	  syftade	  
till	  att	  utbyta	  erfarenheter	  och	  exempel	  på	  hur	  landsbygdens	  kvinnor	  
kan	  stärkas.	  Debatten	  kom	  mest	  att	  handla	  om	  olika	  projekt	  där	  t.ex.	  
kvinnor	  kan	  få	  lån	  eller	  utbildning,	  men	  få	  reste	  de	  viktiga	  frågorna	  
om	  strukturer	  i	  politik	  och	  ekonomi	  som	  gör	  att	  kvinnor	  inte	  får	  
samma	  tillgång	  som	  män	  till	  olika	  tjänster	  eller	  till	  grundläggande	  
rättigheter.	  	  
	  
Då	  inga	  slutsatser	  kunde	  antas	  avslutades	  mötet	  2012	  utan	  en	  formell	  
ceremoni.	  Chef	  för	  UN	  Women,	  Michelle	  Bachelet,	  uttryckte	  i	  sitt	  
avslutningsanförande	  stor	  besvikelse	  över	  att	  ingen	  överenskommelse	  
kunde	  nås,	  besvikelsen	  är	  dock	  störst	  för	  kvinnor	  på	  landsbygden,	  
konstaterade	  Bachelet.	  Hon	  påminde	  också	  att	  temat	  för	  nästa	  års	  
CSW	  är	  våld	  mot	  kvinnor	  och	  flickor,	  och	  hon	  uppmanade	  alla	  att	  
redan	  nu	  börja	  förbereda	  detta	  viktiga	  tema.	  UN	  Women	  kommer	  att	  
börja	  förberedelserna	  och	  samarbetet	  med	  alla	  tidigt.	  	  

Förhandlingarna om överenskomna slutsatser  

Fokus	  för	  mötets	  andra	  vecka	  var	  slutförhandlingarna	  om	  
överenskomna	  slutsatser.	  I	  år	  fungerade	  EU-‐samarbetet	  väl.	  För	  första	  
gången	  hade	  EU	  en	  raminstruktion	  som	  förhandlats	  fram	  innan	  mötet	  
och	  som	  visade	  sig	  vara	  en	  bra	  utgångspunkt	  för	  förhandlingarna.	  EU-‐
delegationen	  var	  kunnig	  och	  backades	  upp	  av	  det	  danska	  EU-‐
ordförandeskapet,	  som	  bistod	  med	  experthjälp	  under	  förhandlingarna.	  	  
	  
EU-‐delegationen	  höll	  ett	  samråd	  med	  NGO:er	  om	  slutsatserna.	  
Gertrud	  Åström,	  från	  Sveriges	  kvinnolobby,	  samlade	  också	  Svenska	  
NGO-‐representanter	  för	  att	  informera	  om	  mötet	  och	  förhandlingarna.	  	  

Ingen	  överenskommelse	  kunde	  nås	  om	  slutsatserna	  	  

Årets	  CSW	  kunde	  trots	  långdragna	  förhandlingar,	  som	  fortsatte	  också	  
efter	  att	  kommissionen	  formellt	  avslutats,	  inte	  enas	  om	  några	  
slutsatser.	  Det	  har	  inte	  hänt	  sedan	  2003,	  då	  temat	  var	  det	  mer	  
kontroversiella	  våld	  mot	  kvinnor.	  	  
	  
Redan	  innan	  CSW	  öppnades	  inbjöds	  delegationerna	  att	  lämna	  
synpunkter	  på	  ett	  utkast	  till	  slutsatser.	  EU,	  som	  i	  sedvanlig	  ordning	  
förhandlade	  samordnat,	  bidrog	  med	  omfattande	  tilläggs-‐	  och	  
ändringsförslag,	  bl.a.	  för	  att	  stärka	  mänskliga	  rättighetsperspektivet,	  
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rätten	  till	  sexuella	  och	  reproduktiva	  hälsa	  och	  rättigheter,	  rätten	  till	  
utbildning	  och	  behov	  av	  strategiska	  insatser	  på	  både	  policy-‐	  som	  
programnivå.	  	  
	  
De	  formella	  förhandlingarna	  i	  form	  av	  s.k.	  informella	  konsultationer	  
påbörjades	  den	  2	  mars,	  med	  byråns	  vice	  ordförande	  Carlos	  Garcia	  
Gonzales	  (El	  Salvador)	  som	  facilitator.	  Det	  stod	  relativt	  tidigt	  klart	  att	  
det	  skulle	  bli	  svårt	  att	  på	  den	  relativt	  knappa	  tid	  som	  stod	  till	  
förfogande	  komma	  till	  en	  överenskommelse.	  Mycket	  tid	  kom	  av	  vissa	  
delegationer	  att	  ägnas	  åt	  ifrågasättande	  av	  både	  tidigare	  
överenskommet	  språk	  och	  relativt	  harmlösa	  formuleringar.	  	  
	  
Den	  utdragna	  processen	  innebar	  att	  man	  inte	  hann	  till	  
substansbehandling	  av	  mer	  kontroversiella	  paragrafer	  om	  t.ex.	  rätt	  till	  
sexuell	  och	  reproduktiv	  hälsa	  och	  utbildning,	  rätt	  till	  land,	  harmful	  
traditional	  practices	  och	  våld	  mot	  kvinnor,	  inklusive	  FMG,	  innan	  CSW	  
formellt	  avslutades	  den	  9	  mars.	  Då	  var,	  trots	  nattmangling	  i	  två	  nätter,	  
fortfarande	  35	  paragrafer	  öppna.	  EU	  var	  i	  det	  läget	  beredd	  att	  fortsätta	  
förhandlingarna,	  vilket	  det	  dock	  inte	  gick	  att	  uppnå	  konsensus	  om.	  
Inte	  heller	  i	  den	  fortsatta	  förhandlingsomgången	  veckan	  därpå,	  utan	  
huvudstadsbaserade	  experter,	  lyckades	  man	  komma	  till	  ett	  resultat.	  
Ordförandens	  slutliga	  kompromissförslag	  som	  byggde	  på	  ett	  förslag	  
från	  USA,	  och	  som	  EU	  skulle	  kunna	  acceptera	  trots	  att	  det	  skulle	  
innebära	  en	  del	  eftergifter,	  avslogs	  emellertid	  av	  CARICOM	  och	  
Afrikanska	  unionen,	  bl.a.	  därför	  att	  texten,	  innehöll	  en	  del	  nya	  
formuleringar.	  	  
	  
När	  CSW	  återöppnades	  för	  att	  konstatera	  att	  inga	  slutsatser	  kunde	  
antas	  uttryckte	  både	  kommissionens	  ordförande	  Marjon	  V	  Kamara	  
(Afrikanska	  gruppen)	  och	  UN	  Womens	  ordförande	  Micelle	  Bachelet	  
stor	  besvikelse	  över	  att	  kvinnor	  och	  flickor	  på	  landsbygden	  inte	  hade	  
ett	  referensdokument	  från	  världens	  länder.	  Den	  danske	  ambassadören	  
beklagade	  djupt	  å	  EUs	  vägnar	  att	  inga	  slutsatser	  kunde	  antas.	  I	  talet	  
underströks	  bl.a.	  det	  oacceptabla	  i	  att	  referenser	  till	  ratificerade	  
ramverk	  för	  mänskliga	  rättigheter	  inte	  accepteras	  av	  samtliga	  
delegationer	  samt	  försöken	  att	  tona	  ner	  den	  angelägna	  kampen	  mot	  
bl.a.	  barnäktenskap	  och	  kvinnlig	  könsstympning	  samt	  kvinnors	  och	  
flickors	  tillgång	  till	  sexualundervisning	  och	  till	  sexuell	  och	  reproduktiv	  
hälsa.	  Också	  Jamaica	  (för	  Caricom),	  Iran	  Peru,	  Zimbabwe	  (för	  
afrikanska	  gruppen),	  USA,	  Norge,	  Pakistan,	  Kuba,	  Nicaragua,	  Island,	  
Schweiz,	  Mexiko,	  Ryssland,	  Kanada,	  Turkiet,	  Japan	  och	  Australien	  
uttryckte	  i	  inlägg	  besvikelse	  över	  utfallet.	  Det	  föranledde	  
kommissionens	  ordförande	  att	  syrligt	  kommentera,	  att	  eftersom	  alla	  
var	  besvikna	  borde	  man	  ha	  kunnat	  komma	  överens.	  	  



 	   	  
	  

5	  

 

Resolutioner  

Kommissionen	  behandlade	  i	  år	  sju	  resolutioner,	  varav	  en	  inte	  kunde	  
antas.	  	  

Resolutionen	  om	  mödradödlighet	  

Den	  återkommande	  resolutionen	  om	  eliminering	  av	  mödradödlighet	  
Eliminating	  maternal	  mortality	  and	  morbidity	  through	  the	  
empowerment	  of	  women	  lades	  fram	  av	  USA,	  och	  antogs	  utan	  
omröstning.	  Sverige	  var	  en	  av	  25	  EUMS	  som	  var	  medförslagsställare,	  
Polen	  och	  Malta	  avstod,	  och	  valde	  att	  avge	  varsin	  nationell	  
positionsförklaring	  (EOP)	  trots	  beslutad	  gemensam	  EU-‐position	  och	  
anförande	  efter	  resolutionens	  antagande.	  Bakgrunden	  var	  att	  Polen	  
och	  Malta	  motsatte	  sig	  referenser	  till	  bl.a.	  abort	  inom	  ramen	  för	  
begreppet	  SRHR.	  Detta	  var	  även	  substansen	  i	  Heliga	  stolens	  EOP.	  Mali	  
gav	  en	  inspirerande	  EOP	  som	  betonade	  resolutionens	  nödvändighet	  
och	  välkomnade	  referenserna	  till	  harmful	  traditional	  practices	  
(skadliga	  kutymer	  och	  traditioner,	  som	  innefattar	  bl.a.	  kvinnlig	  
könsstympning).	  	  
	  
Trots	  att	  begrepp	  som	  SRH,	  sexualundervisning,	  harmful	  traditional	  
practices,	  våld	  mot	  kvinnor	  m.fl.	  var	  centrala	  för	  och	  inkluderades	  i	  
resolutionen	  så	  genomfördes	  förhandlingarna	  utan	  större	  svårigheter,	  
främst	  tack	  vare	  facilitatorns	  insatser	  samt	  goda	  tidsmarginaler	  för	  
resolutionsförhandlingarna.	  	  

Ingen	  resolution	  om	  HIV/AIDS	  

SADC	  (Southern	  Africa	  Development	  Community)	  presenterade	  en	  
resolution	  om	  kvinnor,	  flickebarnet	  och	  HIV	  och	  AIDS	  	  Women,	  the	  
girl	  child	  and	  HIV	  and	  AIDS.	  Resolutionen	  som	  är	  återkommande,	  
kunde	  endast	  antas	  i	  form	  av	  en	  s.k.	  proceduriell	  resolution	  utan	  
politiska	  substansdeklarationer.	  Ett	  flertal	  faktorer	  låg	  bakom	  
misslyckandet,	  bla.a	  en	  generell	  politisk	  ovilja	  att	  komma	  överens	  och	  
svag	  arbetsledning	  av	  Angola	  och	  SADC.	  Därtill	  också	  en	  backlash	  på	  
SRHR-‐området	  p.g.a.	  intensiv	  och	  framgångsrik	  lobbying	  Heliga	  
Stolen	  och	  dess	  allierade	  delegationer,	  vilket	  effektivt	  kringskar	  alla	  
konstruktiva	  diskussioner	  om	  SRHR	  som	  var	  centralt	  för	  temat.	  

Resolutionen	  om	  urfolkskvinnor	  

Resolutionen	  om	  urfolkskvinnor	  och	  deras	  nyckelroll	  i	  fattigdoms-‐	  och	  
hungerbekämpning	  Indigenous	  women:	  key	  actors	  in	  poverty	  and	  
hunger	  eradication,	  var	  ny	  för	  CSW.	  Resolutionen	  som	  understryker	  
urfolkskvinnors	  värdefulla	  bidrag	  till	  samhället	  antogs	  med	  konsensus.	  	  
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Resolutionen	  om	  gisslan	  och	  om	  palestinska	  kvinnor	  

Årets	  CSW	  antog	  också	  två	  återkommande	  resolutioner	  vilkas	  
innebörd	  snarare	  var	  en	  politiskt	  riktad	  deklaration	  än	  ett	  politiskt	  
sakdokument.	  Dessa	  var	  resolutionen	  om	  situationen	  för	  och	  assistans	  
till	  palestinska	  kvinnor	  Situation	  of	  and	  assistance	  to	  Palestinian	  
women	  som	  lades	  fram	  av	  Algeriet	  (för	  G77+Kina)	  samt	  resolutionen	  
om	  Kvinnor	  och	  barn	  tagna	  som	  gisslan	  i	  väpnade	  konflikter	  Release	  of	  
women	  and	  children	  taken	  hostage,	  including	  those	  subsequently	  
imprisoned,	  in	  armed	  conflicts	  som	  lades	  fram	  av	  Azerbaijan.	  	  

Resolutionen	  om	  naturkatastrofer	  

På	  japanskt	  initiativ	  antogs	  en	  resolution	  om	  kvinnor	  och	  
naturkatastrofer	  Gender	  equality	  and	  empowerment	  of	  women	  in	  
natural	  disaster	  där	  huvudbudskapet	  var	  vikten	  av	  ett	  genusperspektiv	  
i	  arbetet	  i	  samband	  med	  naturkatastrofer,	  såväl	  preventivt	  som	  akut	  
och	  i	  efterarbete.	  Bakgrunden	  till	  resolutionen	  var	  jordbävningen	  och	  
den	  efterföljande	  tsunamin	  som	  drabbade	  Japan	  i	  mars	  2011.	  	  

Resolutionen	  om	  kvinnlig	  könsstympning	  

Den	  afrikanska	  gruppen	  lade	  genom	  Tunisien	  fram	  en	  av	  många,	  
särskilt	  i	  de	  egna	  länderna,	  efterlängtad	  resolution	  om	  kvinnlig	  
könsstympning	  Ending	  female	  genital	  mutilation.	  Den	  antogs	  med	  
konsensus	  med	  ett	  60-‐tal	  medförslagsställare,	  däribland	  alla	  EUMS.	  
Resolutionen	  rekommenderar	  i	  sin	  enda	  operativa	  paragraf	  ECOSOC	  
att	  vidarebefordra	  frågan	  om	  eliminering	  av	  kvinnlig	  könsstympning	  
till	  Generalförsamling	  för	  beslut	  under	  nästkommande	  session.	  

Sidoevenemang där Sverige var medarrangör  

Regeringen	  var	  medarrangör	  till	  följande	  sju	  sidoevenemang	  under	  
CSW.	  	  
	  
Sveriges	  officiella	  sidoevenemang	  arrangerades	  av	  Sida	  på	  temat	  ”Smart	  
Economics	  and	  Rural	  Women’s	  Potential”.	  Seminariet	  öppnades	  av	  
statssekreterare	  von	  Zweigbergk	  som	  betonade	  att	  landsbygdens	  
kvinnor	  är	  ekonomiska	  aktörer	  och	  förändringsagenter	  –	  inte	  
fattigdomens	  offer.	  Detta	  var	  också	  ett	  genomgående	  budskap	  under	  
mötets	  diskussioner.	  Under	  seminariet	  argumenterades	  också	  att	  det	  
är	  dags	  att	  sluta	  med	  små	  parallella	  pilotprojekt	  som	  vänder	  sig	  till	  
kvinnor	  och	  att	  istället	  börja	  inkludera	  kvinnor	  i	  de	  stora	  
investeringsprojekten	  på	  landsbygden.	  Khadidja	  Nene	  Doucouré,	  från	  
FN:s	  jordbruksorganisation	  (IFAD),	  menade	  att	  kvinnor	  som	  brukar	  
jorden	  behöver	  stöd	  i	  att	  producera	  och	  bli	  bättre	  entreprenörer	  för	  att	  
hitta	  ut	  till	  en	  marknad	  med	  sina	  produkter.	  Kajsa	  Johansson	  från	  
Kooperation	  Utan	  Gränser	  betonade	  att	  ”smart	  economics”	  är	  en	  bra	  
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term	  för	  att	  få	  ut	  budskapet	  om	  kvinnor	  som	  ekonomiska	  aktörer,	  men	  
att	  vi	  samtidigt	  måste	  utgå	  från	  ett	  rättighetsperspektiv	  och	  inte	  lasta	  
världens	  kvinnor	  på	  landsbygden	  att	  ta	  hand	  om	  alla	  
livsmedelstrygghet.	  	  
	  
Nordiska	  Ministerrådet	  arrangerade	  två	  sidoevenemang,	  ett	  för	  
nordiska	  ministrar	  och	  ett	  för	  experter,	  som	  båda	  behandlade	  mötets	  
huvudtema	  utifrån	  ett	  nordiskt	  perspektiv.	  På	  ministermötet	  
representerade	  statssekreterare	  von	  Zweigbergk	  Sverige.	  Titti	  Jöngren,	  
från	  LRF	  representerade	  Sverige	  på	  expertmötet.	  	  
	  
Sverige	  anordnade	  också	  ett	  sidoevenemang	  tillsammans	  med	  
Bangladesh	  och	  Japan	  på	  temat	  ”Economic	  Epowerment	  of	  Rural	  
Women	  and	  Gender-‐Responsive	  Budgeting”	  där	  Signe	  Burgstaller,	  från	  
den	  svenska	  representationen	  i	  New	  York	  deltog.	  	  
	  
UNAIDS,	  FN:s	  samlade	  program	  mot	  hiv/aids,	  anordnade	  ett	  
sidoevenemang	  om	  de	  specifika	  utmaningar	  som	  kvinnor	  och	  flickor	  
möter	  i	  Östeuropa	  och	  Centralasien,	  där	  von	  Zweigbergk	  deltog	  i	  
panelen.	  Därutöver	  deltog	  den	  svenska	  representationen	  i	  New	  York	  i	  
ytterligare	  två	  sidoevenemang	  anordnade	  av	  två	  andra	  FN	  organ.	  FN-‐
sekretariatets	  avdelning	  för	  ekonomiska	  och	  sociala	  frågor	  (DESA)	  
anordnade	  ett	  seminarium	  om	  kvinnor	  och	  flickor	  med	  
funktionsnedsättning	  på	  landsbygden,	  och	  FN:s	  globala	  
utvecklingsprogram	  (UNDP)	  höll	  ett	  seminarium	  om	  vad	  som	  krävs	  för	  
att	  frigöra	  kvinnors	  potential	  i	  jordbruket.	  	  
	  
Ett	  antal	  svenska	  civilsamhällesorganisationer	  anordnade	  också	  
sidoevenemang,	  däribland	  Sveriges	  Kvinnolobby,	  RFSL	  och	  Kvinna	  till	  
Kvinna.	  Totalt	  anordnades	  mer	  än	  70	  sidoevenemang	  i	  FN:s	  officiella	  
program,	  samt	  ca	  300	  sidoevenemang	  som	  organiserades	  av	  olika	  
NGO:er	  utanför	  FN.	  	  
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Bilagor 

1) Den	  svenska	  delegationen	  
2) Statssekreterare	  Amelie	  von	  Zweigbergks	  tal	  vid	  

generaldebatten	  
3) EU:s	  tal	  vid	  generaldebatten	  
4) Rapport	  från	  Helena	  Sivard	  Askvik,	  Landsbygdsdepartementet	  
5) Rapport	  från	  Kajsa	  Johansson,	  Kooperation	  Utan	  Gränser	  
6) Rapport	  från	  Titti	  Jöngren,	  Lantbrukarnas	  Riksförbund	  
7) Rapport	  från	  Gertrud	  Åström,	  Sveriges	  Kvinnolobby	  
8) EU:s	  inlägg	  vid	  CSW:s	  stängning	  

	  
	  
Se	  även	  CSW:s	  hemsida	  för	  resolutioner	  och	  annan	  information:	  
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/56sess.htm	  
	  
	  
	  
	  
	  


