
CSW 60 i New York fra 14. – 24. mars 2016 

4000 deltakere samlet seg til den årlige kvinnekommisjon i FN.  Årets tema var «Myndiggjøring av 
kvinner knyttet til bærekraftig utvikling».  Gjennom vår ECOSOC-status i FN (the Economic and Social 
Council) har Soroptimist International både talerett og konsultativ status i FN, i liket med kun 120 
andre ikke-statlige organisasjoner. Dette gir oss 80 plasser til FN, og en unik mulighet til å påvirke FN-
agendaen og påse at Beijing-plattformen integreres i FNs bærekraftsmål 2030.  Det var fantastisk å se 
like mange aktive soroptimister fra alle føderasjonene delta i daglige infomøter, foredrag og 
arbeidsgrupper med kvinnerelaterte temaer.  President Maria Elisabetta de Franciscis ledet SIEs 
delegasjon. Hver morgen ble vi av CSW-komiteen orientert om framdriften av forhandlingene inne i 
den største konferansesalen FN-bygget.  Soroptimistene samlet seg på samme lange benkerad hver 
dag og ble etter hvert veldig synlige og gjenkjennbare, både gjennom innlegg og synspunkter og 
kommentarer.  Linda Witong, tidligere statsadvokat i California, er av SI er utpekt til spesialrådgiver 
for påvirkningsarbeid.  Etter hvert som de 193 landene gjorde framskritt i forhandlingene, 
gjennomgikk Linda teksten og hadde gode innlegg med forslag til forbedringer.  Soroptimistenes 
stemme ble virkelig hørt disse dagene.  Pat B. Ash koordinerer påvirkningsarbeidet for SI, og hver dag 
møttes påvirkningsgruppen fra alle de fire føderasjonene sammen med våre FN-representanter for 
gjensidig oppdatering og informasjon.  Det var til gjensidig nytte og glede å bli kjent med våre New 
York-bosatte FN-representanter.  Året rundt bruker de endeløse timer til møtevirksomhet, 
påvirkningsarbeid og relasjonsbygging mot ulike lands delegasjoner.   

Vår paraply-organisasjon FOKUS var aktivt til stede, og hadde et eget arrangement i Sjømannskirken i 
NY der «Vold mot urfolkskvinner» var temaet og vår likestillingsminister Solveig Horne hadde innlegg.  
Jeg deltok også på frokostmøte med Solveig Horne og FN-delegasjonen, og representanter fra FOKUS 
hadde gode innspill.  Videre hadde FOKUS en interessant presentasjon av Business and Women’s 
human rights.   

Som SIEs visepresident for påvirkningsarbeid er jeg blitt veldig klar over den viktige jobben som 
gjøres opp mot FN og ser fram til videre arbeid.  

 

Bilder:  

1. Likestillingsminister Solveig Horne under FOKUS sitt CSW-arrangement 
2. Globen utenfor FN-bygget i NY 
3. SIs to FN-representanter Marie D'Amato-Rizzi og Bette Levy, begge bor i NY 
4. Linda Witong, SIs spesialrådgiver for påvirkningsarbeid 
5. Soroptimistene i FNs konferansesal 

 

 

      


