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 Nyhetsbrev nr. 3 om Zonta og FN 2016-2018 

 
Kjære Zontavenner, 
Mai er forbi, sommeren er her og det er tid for å se tilbake på dette Zontaåret. 
Jeg vil ta dere med til høydepunkter på FN’s store, årlige Kvinnekommisjonsmøte, CSW61. 

(The Commission on the Status of Women, 61. gang. Jeg var i New York 12.-18. mars 2017. 
 
Distrikt 13 stilte med en stor gruppe i år: 3 fra 
Island, 1 fra Danmark og 2 fra Norge! Møtet var 
arrangert av det eneste FN-organet som arbeider 
spesielt med kvinnespørsmål. Deltakerne telte 
3 900 fra sivilt samfunn og 89 ministre, og 162 
medlemsland var representert. Vi var i alt 70 fra 
Zonta, 20 med FN-pass gjennom Zonta. 

 
Inntrykk før møtet startet 
Det var mange forberedelser: å lese papirer, velge program og bli medlem av NGO CSW 
New York. Dette er for alle organisasjoner som har konsultativ status i ECOSOC, ett av FN’s 
seks råd. Zonta arrangerte en svært nyttig briefing søndag før åpningsdagen med en sosial 
middag etterpå. Vi fra Norge fikk en stor opplevelse på NGO CSW Forum, der hundrevis av 
kvinneaktivister møttes til musikk, temadiskusjoner og poesi med magiske Rupi Kaur! 

 
De store møtene i selve FN 
Hovedtemaet «Women’s economic empowerment in the changing world of work» var for 
første gang i sentrum. Vi fulgte åpningsmøtet (for regjeringene) via TV-overføring, og det 
var sterkt å se alle mannlige toppledere i FN-systemet som kjempet for kvinners sak! 
 

Ass. generalsekretær & leder i UN Women 
Phmzile Mlambo-Ngcuka (bildet tilv.) sa at 
inkluderende økonomier og en positiv 
arbeidsverden er kraftfullt for å bryte 
fattigdomssirklene. Jenter fra konferansen 
for Ungdom (bildet tilh.) ønsket lettere tilgang 
til arbeidsmarkedet etter endt skolegang.  

 
Hundrevis av folk stilte i kø foran det historiske Town Hall Meeting da generalsekretær  
Antonio Guterres inviterte alle NGO’ere til dialog. Han viste til tilbakeslag for mange av de  

seire kvinner hadde 
vunnet og lovte å 
arbeide hardt for 
kvinners sak innenfor de 
instrumenter FN ga 
ham. Forsamlingen stilte 
spørsmål og var opptatt 
av mange sider ved 

kvinners menneskerettigheter. Town Hall Meeting med sin livlige atmosfære og 
generalsekretær Guterres vidd og politiske teft var helt klart et høydepunkt under CSW61. 



 

«Side events» innenfor FN og «parallel events» utenfor FN 
Forskjellen mellom disse to er at «side events» har en regjering som vertskap og «parallel 
events» har en av NGO’ene som vert. I alt ble det arrangert mer enn 400 møter i løpet av to 
uker. Du kunne planlegge å gå på ett møte uten å få sitteplass. Da måtte du løpe til tema i 
naborommet som forhåpentig var interessant! Vi fikk forskning, utviklingsarbeid, ideer….   

 
«Side event»: Økonomisk sikkerhet, vold mot 
kvinner og arbeidsplassen (se bildet) 
Dette var arrangert av Zambia og Zonta 
International. Leslie Wright, FN-komiteens leder, 
var ordstyrer og president Sonja var en av talerne. 
Vold mot kvinner har konsekvenser både for 
arbeidsplasser og kvinner liv. Vi trenger 
retningslinjer i privat sektor for trygge arbeids-
plasser som er utviklet i sosial dialog. Zonta 

International er høyt respektert i FN-systemet, og det er vi svært stolte av! 
  

Ivrige lyttere i godt humør, se bildet fra venstre: Governor Ingibiörg 
Eliasdottir fra Island og Cecilie Gulbrandsen fra Norge.  
  
I det politiske arbeidet for kvinners rettigheter samarbeidet 
nordiske lands delegasjoner med NGO’ere. Island (Ingibiörg og 
Helga) og Danmark (PIP Maria) inkluderte Zontians i delegasjonen. 
Den norske ambassaden inviterte til frokostmøter sammen med andre 
NGO’ere. Her ga vi innspill til Agreed Concluions og fulgte 

prosessen. Dette var spennende! Utfordringene var store på følgende områder: 
1) Vold og seksuell trakassering, 2) Balansen mellom privatliv og arbeidsliv, 3) Nasjonalt 
frirom og suverenitet og 4) Ubetalt omsorg. Men til slutt ble de enige etter 100 arbeidstimer!  
Her kan du finne en analyse av sluttdokumentet fra Lakshmi Puri, nestleder i UN Women: 
 
https://gallery.mailchimp.com/ff9f2a2de058fd0d00c70a2ba/files/8a14c2d7-298b-4ddf-8d90-
306a362f20fb/CSW61_Analysis_Final_12_Apr....pdf 
Se også The Zontian, nummer 2, May 2017 om CSW61.   
 

Læring, kommunikasjon, samarbeid og vennskap!  
Neste år bør vi få med en enda større gruppe fra District 13. 
Mars 2018 i New York, tenk litt på det! 
  Til høyre: Avslutningslunsj med gode Zontavenner! 
  Alle bilder er tatt av meg. 

 
Varme Zontahilsener, Astrid Grude Eikseth 
Leder for Distrikt 13’s FN komite 2016-
2018   
astrid.g.eikseth@gmail.com 

Trondheim, 31.05.2017 (oversatt 20.06.2017) 
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