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Kära DISO 

Breven från mig har inte duggat tätt under hösten men vi har ju hittat ett nytt sätt att hålla 
kontakten via digitala möten. Pandemin tvingar oss att tänka nytt och det är en positiv sida. 
Vår världspresident har drabbats av viruset men är på bättringsvägen som väl är. Av den 
anledningen har vi inte haft något zoommöte med övriga NR under december och heller 
inget månadsbrev från Bina. 

Under helgen som gått genomfördes EM med Grekland som värd. Vi var 50 deltagare och 
många intressanta diskussioner som framförallt handlade om IWs framtid i världen och 
Europa. Jag imponeras av kvinnor som varit med länge och som med iver vill se en utveckling 
där vi utnyttjar tekniken, skapar en gemensam plattform för Europa och ser till att träffas 
oftare digitalt och slutar konkurrera med varandra utan hjälps åt.  Jag och Ingelög, PNR, har 
skrivit anteckningar från mötet och så småningom kommer ett protokoll.  
Något Nordiskt möte blir inte av i år, intresset är svalt upplever jag, ett starkare Europa 
känns viktigare. 

Beträffande Convention har jag inga ytterligare besked, mer än att det blir digitalt och 
förmodligen inte mars utan längre fram i vår. Några amendments har jag inte fått, men på 
EM meddelades att det bara var två att vänta. 

Nu närmar sig julen och det blir svårt att hålla traditionerna vid liv. Att sitta runt stora 
julbord med släkt och vänner, dansa ringdanser med barn och barnbarn blir det inte tal om. 
Men vi har varandra i tanken och vi får glädjas åt alla digitala medier som finns att tillgå. Jag 
tänker också på att snart är det IW-dagen, kan vi på något sätt enas då och fira tillsammans 
på distans men ändå med en känsla av gemenskap? Har ni några bra idéer och förslag så dela 
gärna med er 

Det viktigaste är att vi tar hand om varandra, är rädda om oss och kommer stärkta ur den här 
situationen när den väl är över. 

Jag önskar er och era familjer en God Jul och Ett Gott Nytt År.  

Agneta Svensson 
nationalrepresentant  


