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Evalisa Carlsten, DISO i D235, har tagit mailkontakt med Ceja Gregor-Hu, en av våra FN-

representanter i Wien. Evalisa blev intresserad av representanternas arbete i FN när hon läste 

protokollet från International Inner Wheel nu i oktober och i protokollet från februari. I mailet skriver 

Evalisa att vi medlemmar är stolta över ha en NGO-representant i FN:s ”Kommitté om Kvinnans 

ställning” (Committee on Status of Women – CSW), ”Kommittén om Åldrande” (Committee on 

Ageing) och ”Kommittén om Familjen (Committee on the Family) och att vi är imponerade över det 

arbete Ceja lägger ner för oss som medlemmar. Evalisa påpekade att det är viktigt för oss i de lokala 

klubbarna att nämna FN-representanternas arbete när vi ska rekrytera nya medlemmar. 

Evalisa skriver vidare att hon önskar få mer information än vad hemsidan bjuder och ställer därför ett 

antal konkreta frågor till Ceja om hennes uppdrag, såväl på en mer personlig nivå som representant 

för en NGO (Non Government Organization) gentemot FN. 

Evalisa fick omgående ett glatt och positivt svar från Ceja (med kopia till vice världspresidenten Chris 

Kirby). Hon skriver att hon blir glad över att få veta att hon har vänner i Sverige som intresserar sig 

för FN-representanternas arbete och bifogar ett utförligt svar på frågorna.  

Ceja Gregor-Hus svar: 

Jag är ursprungligen från Nederländerna och flyttade med min man 

till Wien 1988. Jag blev medlem i Inner Wheel 1993 och har varit 

klubbpresident i omgångar i Wien-Nordost IWC och även 

distriktspresident. Jag har varit representant för Inner Wheel i FN-

kommittéer sedan slutet av 1998 i tre kommittéer. 

Kommittén om Åldrande: sammanträder ungefär var sjätte vecka 

Kommittén om Familjen: två kommittémöten om året samt en ständigt 

löpande online-information 

Kommittén om Kvinnans ställning: sammanträder var 4:e eller 5:e 

vecka 

Därtill är jag styrelsemedlem i Kommittén om Familjen och i Kommittén 

om Kvinnans ställning. 

Min kollega från Inner Wheel i Kommittén om Droger heter Ulrike 

Nemling och bor också i Wien. 

Hur läggs arbetet upp? 

I mötena deltar representanter från olika NGO som registrerats som 

medlemmar i respektive kommitté. Man diskuterar olika ämnen vilka 

kan vara något nytt eller en uppföljning eller en förberedelse för ett 

uttalande. Att förbereda och färdigställa ett uttalande kan ta flera 

månader. En del möten är delgivning av rapporter medan andra är 



mer som arbetsmöten. Ibland informerar gästande talare om ett 

aktuellt tema. Det kan vara en ambassadör, en företrädare för en 

regering eller en specialist från någon NGO. Generellt har vårt arbete 

anknytning till Mål för Hållbarhet (Sustainable Development Goals). 

Vad sysslar vi med? 

Större delen av arbetet i Kommittén om Åldrande 2016/2017 var 

förberedelser för ministerkonferensen om åldrande inom UNECE (FN:s 

ekonomiska kommission för Europa), vilken hölls i Lissabon hösten 2017. 

Denna konferens granskade sambandet mellan Mål för Hållbarhet och 

Åldrande och också flyktingkrisen togs upp. Fokus var emellertid lagt på 

ett hållbart samhälle för alla åldrar, sett över ett helt liv, där man 

visade att äldre personer fortfarande bidrar. 

I Kommittén om Familjen ser vi på trender i samhället och vad det 

innebär för familjen i dess nuvarande och framtida sammansättning. 

Följande ämnen är exempel på frågor som diskuterades: 

• Större variation/spridning och mer förändring i arbetet 

Social omsorg 

• Fler områden förlitar sig på ny information och ny 

informationsteknologi 

• Polarisering mellan familjer mer låg och hög inkomst 

• Extrem utsatthet, speciellt för icke-europeiska migrantfamiljer 

• Högre risk för fattigdom bland vissa grupper och typer av hushåll 

(t ex ensamstående föräldrar) 

 

Det viktigaste Kommittén om Kvinnor gör är att förbereda skriftliga och 

muntliga uttalanden på aktuella ämnen rörande kvinnans 

rättigheter. Dessa framförs på mötet i FN:S kommission om Kvinnans 

Ställning som äger rum varje år i New York i mars månad. Till slut kan 

ett sådant uttalande bli en del av besluten i FN:s Generalförsamling. 

Ämnen som ”våld mot kvinnor och flickor”, ”ojämlik könsfördelning av 

betalt och obetalt arbete” och ”olika lön för samma jobb” är alltid uppe 

på dagordningen. 

Alla tre kommittéer organiserar events med syfte att göra människor 

uppmärksamma på aktuella teman. Exempel på detta är: den 1 oktober 

(internationella dagen för äldre personer) och 25 november- 10 

december (16 dagar av aktiviteter mot könsbaserat våld). I år tänker vi 

i Inner Wheel speciellt på ett event med temat: ”Flickor, inte hustrur” 



(”Girls not Brides”), där vår internationella president Dr Kapila Gupta 

är en av paneldeltagarna. 

FN-representanterna skickar rapporter från sitt uppdrag till 

International Inner Wheel:s Vice President ( i år Chris Kirby från 

Australien), som sedan framför rapporterna och gör en översikt av vad 

som hänt till International Inner Wheel:s VU-möte. Hon brukar också 

besöka någon av FN:s mötesplatser och delta i ett kommittémöte. 

Över åren har detta uppdrag inte bara förändrat mitt perspektiv 

rörande dessa ämnen, det har också gjort ett djupt intryck på mig som 

person. Jag är övertygad om att genom sina medlemmar kan Inner 

Wheel spela en betydelsefull roll vad gäller att förändra samhället. Vi 

ska inte vara nöjda med det som har uppnåtts utan vi ska fortsätta att 

kämpa! 

Med varma hälsningar, i bästa vänskap 

November 2017 

Ceja Gregor-Hu 

FN-represenant för Inner Wheel 

 

 


