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UN Headquarters, New York  
 
FN-representanter i New York är Martine Gayon och Michelle Burgess.  
 
Inner Wheel har en rådgivande ställning som icke-statlig organisation och deltar i 
FNs ekonomiska och sociala råd, ECOSOC som står i centrum för FN-systemet och är 
inriktat på att främja de tre dimensionerna av hållbar utveckling – ekonomisk, social 
och miljörelaterad. Inom ECOSOC finns flera kommissioner som underlättar 
mellanstatliga diskussioner. Dessa kommissioner ger möjlighet till ett unikt, globalt 
forum för dialog mellan beslutsfattare, parlamentariker, akademiker, stiftelser, 
företag, ungdomar och över 3 200 registrerade icke-statliga organisationer (NGOs). 
 
Inner Wheel har äran och privilegiet att delta i följande kommissioner i FN i New York 
varje år, liksom samordnade sidoevenemang. De olika kommissionerna fokuserar 
sina möten på ett unikt tema varje år. Detta säkerställer fokuserad uppmärksamhet 
deltagarna emellan.  
 
Exempel på kommissioner och deras teman för i år 

➢ UNPFII FNs permanenta forum för frågor gällande ursprungsbefolkning - 
Tema 2021/ Fred, rättvisa och starka institutioner, ursprungsbefolkningarnas 
roll för att genomföra mål 16 för hållbar utveckling. 

➢ Kommissionen för social utveckling - Tema 2021/ Socialt rättvis omställning till 
hållbar utveckling. Rollen som digital teknik spelar när det gäller social 
utveckling och välbefinnande för alla. 

➢ Kommissionen för befolkning och utveckling - Tema 2021/ Befolkning, 
livsmedelssäkerhet, näring och hållbar utveckling. 

➢ En öppen arbetsgrupp för åldrande – Tema 2021/ Stärka skyddet när det 
gäller mänskliga rättigheter för äldre personers rätt att arbeta och få tillträde 
till arbetsmarknaden, tillgång till rättvisa, utbildning, livslångt lärande och 
kompetensutveckling, socialt skydd och social trygghet. 

➢ Kommissionen för kvinnors ställning - Tema 2021/ Kvinnors fulla och effektiva 
deltagande och beslutsfattande i det offentliga livet, liksom avskaffande av 
våld, för att uppnå jämställdhet mellan könen och alla kvinnors och flickors 
egenmakt. 

 

New York i mars 2021
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UN Committee on sustainable development 

(FNs kommitté för hållbar utveckling) 
 
Kära president Bina Vyas, kära vänner över hela världen, som medlem i Inner Wheel 
är jag mycket glad över att rapportera till er alla om vårt arbete i NGO-kommittén för 
hållbar utveckling i Wien, även om verksamheten för tillfället inte är lika kontinuerlig 
och intensiv som den var före pandemin Covid-19, nu kan vi bara träffas digitalt. 
 
Vårt utskott är inriktat på de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna av 
hållbar utveckling. Det är ett forum för icke-statliga organisationer som är inriktat på 
att diskutera och analysera arbetet i FNs mellanstatliga organ på området hållbar 
utveckling där målen är att  
1. Få slut på fattigdom i alla dess former överallt  

2. Få slut på svält, uppnå livsmedelstrygghet och förbättrad näring och  

  främja ett hållbart jordbruk  

3. Säkerställa ett hälsosamt liv och främja välbefinnande för alla, oavsett ålder  

4. Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet och främja 

  möjligheter till livslångt lärande för alla  

5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning 

6. Säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla  

7. Säkerställa tillgång till överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för  

  alla  

8. Främja inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv  

  sysselsättning och anständigt arbete för alla  

9. Bygga högkvalitativ infrastruktur, främja inkluderande och hållbar  

  industrialisering och främja innovation  

10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder  

11. Göra städer och människors bosättningar inkluderande, säkra,  

  motståndskraftiga och hållbara  

12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster  

 
Relevanta områden som vi särskilt arbetar med  

• Hållbarhet i tidigt stadium av ekonomisk utveckling  

• Hållbar teknik i olika skeden av ekonomisk utveckling  

• Livsmedelssäkerhet - tillhandahållande av nödvändig kvantitet och kvalitet på 

livsmedel för alla  

• Tillhandahålla hållbar energi för alla  

• Utbildning för hållbarhet  

 
Vi är alla oroade när det gäller hållbarhet. Detta har under många år blivit ett globalt 
ansvar och vi måste tillsammans arbeta fram lösningar. Så många aspekter påverkas, 
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och det kan bli förödande för framtida generationer och vår planet om vi inte arbetar 
intensivt med hållbarhet under de kommande åren. Därför är våra medlemmar inte 
enskilda personer, utan snarare företrädare för icke-statliga organisationer och 
INGOs med olika bakgrund.  
 
Bland våra medlemmar kan vi till exempel räkna organisationer som 

➢ African Women Organization  

➢ International Alliance of Women (AIW) 

➢ International Federation of Business and Professional Women (IFBPW) 

➢ Pan Pacific and Southeast Asia Women’s Association 

➢ Society for International Development (SID) 

➢ Society for the Advancement of Global Understanding (VFV) 

➢ Soroptimist International 

➢ Women’s Federation of World Peace International (WFWPI) 

➢ Zonta International 

 

Tillsammans arbetar vi alla med uttalanden som bl a baseras på observation, 
indikation, rapporter, specialistrapporter.  
 
De sista uttalandena vi presenterade 

➢ COP25, Madrid och COP24, Katowice med anknytning till klimatförändringar  

➢ UNODCs brottskongress 2021 om brottsförebyggande åtgärder, stärkande av 

straffrätten och säkerställande av regeln vid SDG-toppmötet 2019  

➢ CCPCJ 2018 med anknytning till stadsutveckling och hållbara städer  

 
Vi är bara observatörer, vi kan inte besluta och förändra någonting på egen hand, 
och vårt arbete bär frukt mycket långsamt. Men vårt arbete är viktigt och kommer till 
nytta eftersom saker och ting måste förändras för att säkerställa en frisk och 
hälsosam planet och dessutom ett gott liv och en hälsosam miljö - i alla dess 
aspekter - för framtida generationer. 
 
Véronique Bicu Michaille  
IIW UN Representatives 
Wien i mars 2021 
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“NGO Committee on Ageing” and the “NGO Committee 
on the Status of Women” 
"Kommittén för icke-statliga organisationer om åldrande" och "kommittén för icke-
statliga organisationer om kvinnors ställning" 
 
Det är ett nöje för mig att skicka min rapport om verksamheterna i "NGO Committee 
on Ageing" och "NGO Committee on the Status of Women" där jag företräder 
International Inner Wheel i Wien.  
 
Kommittéer för icke-statliga organisationer utgör länken mellan FN och det civila 
samhället. De är dock inte involverade i FNs beslutsfattande organ och/eller riktlinjer. 
De kan bara göra uttalanden där de uppmanar FNs medlemsstater att genomföra 
vissa ändringar i sina lagar och/eller sin riktlinjer.  
 
Den icke-statliga kommittén för åldrande i Wien förespråkar äldre människors 
rättigheter och står för att stärka äldre människors rätt till egenmakt. Kommittén 
främjar åldrandefrågor i FNs och EUs program. Äldre personer behöver en 
internationellt överenskommen konvention för att förändra synen på äldre.  
 
Vi behöver kraftfulla mekanismer för att skydda äldre personers mänskliga 
rättigheter, och det är viktigt att ändra vårt tänkesätt. Äldre människor är inte en 
grupp sjuka, svaga, hjälplösa och glömska personer, de har rätt att leva ett värdigt 
liv, att få all den uppmärksamhet de behöver och måste skyddas mot fysiskt, psykiskt 
och sexuellt våld, ekonomiska övergrepp och försummelser. Våld kan leda till 
förödande hälsoproblem och kan till och med leda till döden. Tyvärr är detta ett 
ganska dolt problem som inte enbart har att göra med ålderism och könssexism utan 
också med funktionshinder, civil- och social status. Med nedstängningar och minskad 
omsorg ökar våldet och övergreppen och speciellt kvinnor utsätts oftare för 
övergrepp på äldre.  
 
Den icke-statliga kommittén (i Wien) för åldrande övervakar och deltar i 
mellanstatliga överläggningar och åtgärder och översätter viktiga dokument på global 
nivå. Följande teman är en del av vårt arbete och diskussioner 

➢ Mänskliga rättigheter  

➢ Social och känslomässig isolering.  

➢ Perspektiv över generationsgränserna 

➢ Kommunikation och digitalisering  

 
Kommunikationsteknik för äldre är ett aktuellt ämne. Under 2019 initierade 
kommittén ett projekt om "Användning av mycket avancerad teknik och artificiell 
intelligens inom personlig support och vård / omsorg av äldre som bor i sina egna 
hem".  
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Många äldre känner inte till fördelarna med digital teknik och är ganska rädda för att 
använda dessa system.  
 
Inom ramen för firandet av den "internationella dagen för äldre" den 1 oktober 2021 
planerar kommittén ett forum om detta ämne. 
 
Huvudsyftet med, den i Wien belägna, kommittén för kvinnors ställning är att främja 
jämställdhet, kvinnors rättigheter och att stärka kvinnors ställning. 1995 ägde FNs 
fjärde världskonferens om kvinnor rum i Peking och var en vändpunkt i den globala 
agendan för kvinnors rättigheter. 189 nationer antog " Beijing Declaration and 
Platform for Action", ett historiskt dokument om lika rättigheter, frihet och 
möjligheter för kvinnor i hela världen.  
 
Handlingsplattformen omfattar 12 kritiska områden 

➢ fattigdom 

➢ utbildning  

➢ hälsa 

➢ våld mot kvinnor  

➢ väpnad konflikt 

➢ ekonomi 

➢ makt och beslutsfattande  

➢ institutionella mekanismer  

➢ mänskliga rättigheter 

➢ medier 

➢ miljö  

➢ små flickor  

 
Plattformen sätter agendan för regeringar, internationella organisationer, det civila 
samhället och den privata sektorn för att skydda kvinnors mänskliga rättigheter och 
för att se till att jämställdhet beaktas i alla nationella, regionala och internationella 
riktlinjer och program.  
 
Framstegen med genomförandet av förklaringen och plattformen granskas vart femte 
år genom rapporter från stater, FNs regionala kommissioner och en global rapport 
från generalsekreteraren. Allt detta är nödvändigt eftersom lika rättigheter 
fortfarande, till dags dato, saknas i konstitutionen i 52 länder.  
 
I år, under det årliga CSW-mötet (Commission on the Status of Women) i FN i New 
York, står Wienkommittén värd för ett virtuellt evenemang för att uppmärksamma 
Pekingplattformen.  
 
En annan höjdpunkt är den globala kampanjen "16 Days Campaign of Activism 
against Gender-Based Violence" som varje år pågår från den 25 november, 
internationella dagen för eliminering av våld mot kvinnor, till den 10 december,  
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internationella dagen för mänskliga rättigheter. Under denna period anordnar 
kommittén regelbundet evenemang för att öka medvetenheten om att våld är det 
största hindret för förverkligande av mänskliga rättigheter för kvinnor och deras 
deltagande i samhället. Våld är den allvarligaste sociala mekanismen för att hålla 
kvinnor i en underordnad ställning.  
 
På grund av Corona-nedstängningen har FN varit tvungna att stänga sina kontor och 
byggnader, vilket innebar att det fram till idag inte har förekommit några fysiska 
möten i vår kommitté. Tack vare modern teknik har vi dock kunnat hålla virtuella 
möten i de icke-statliga kommittéerna i Wien.  
 
Ceja Gregor-Hu IIW  
FNs representant  
Wien i mars 2021 
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NGO Committee on Drugs and Crime  

Icke-statliga organisationers kommitté för narkotika och brottslighet 
 
Denna, i Wien belägna, kommittén för icke-statliga organisationer (NGOs) har mer än 
200 ledamöter från hela världen. De är alla observatörer i FNs organisation för 
narkotika och brottslighet (UNODC). Möten brukar äga rum under de stora 
internationella konferenserna om narkotika och brottslighet. 
 
UNODC är verksamt i mer än 80 länder runt om i världen genom sitt nätverk av 115 
fältkontor. UNODC har ett nära samarbete med regeringar och civilsamhället för att 
skapa säkerhet och rättvisa för alla. 
 
Verksamhetsområdet är stort 
- Antikorruption 
- Brottsförebyggande och straffrätt 
- Hälsa och social utveckling 
- Containerkontroll 
- Sjöbrott 
- Vilt- och skogsbrott 
- Förebyggande av terrorism 
- Gränsöverskridande organiserad brottslighet 
 
Förebyggande är bättre än ”vård”! 
 
Vi är alla mödrar, mormödrar, systrar, mostrar, låt oss skydda våra ungdomar. Läs 
de internationella reglerna och välj vad som är till hjälp för din familj, din skola, din 
regering. Är din regering tillräckligt aktiv när det gäller förebyggande åtgärder? 
 
https://www.unodc.org/documents/prevention/standards_180412.pdf https://www.u
nodc.org/unodc/en/prevention/familyskillstraining.html internationella 
standarder/regler utarbetades av UNODC tillsammans med WHO och 100 experter 
(från 47 länder). 
 
Ju tidigare desto bättre (men det är aldrig för sent)… Förebyggande åtgärder bör 
vidtas redan under graviditeten med program som hjälper föräldrar att bli bättre 
föräldrar för att lära dem att övervaka / ta del i deras barns liv, engagera sig i deras 
aktiviteter, känna deras vänner, kontrollera deras lärande och utbildning och att 
utöva positiv, utvecklingsmässigt lämplig och effektiv disciplin. Se till att det finns en 
sund och god skolmiljö, alltför ofta tror föräldrar att skolan kommer att det är 
skolans ansvar att ”hantera problemet”. 
 
Föräldrar är ansvariga för att lära sina barn användningen av internet. Kontrollera 
noga vad dina barn gör online. I tider av Covid -19 ökade drogmissbruket (bland  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=sv&a=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Fdocuments%2Fprevention%2Fstandards_180412.pdf
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=sv&a=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Funodc%2Fen%2Fprevention%2Ffamilyskillstraining.html
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=sv&a=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Funodc%2Fen%2Fprevention%2Ffamilyskillstraining.html
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barn i åldern 12-18 år) från 12% innan pandemin, till 24% efter pandemin 
(projectvenda.org). 
 
Våra barn behöver starka familjer, trygga stadsdelar, fysisk säkerhet och social 
delaktighet! 

 
Ulrike Nemling  
IIW UN Representative  
Wien i mars 2021 
 

 

 

 

…………………………………………………………. 

 

Översättning  /  Ruth Brunner, HLM IWC, 2021-04-12 

  


