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Ceja Gregor-Hu, FN-representant i Wien 
 
Sedan mars 2020 har verksamheten i alla kommittéer för icke-statliga organisationer (NGOs) 
i Wien allvarligt begränsats på grund av Covid-19-pandemin. Strikta säkerhetsbestämmelser 
har gjort det omöjligt för icke-statliga organisationer att hålla möten eller evenemang i FN-
byggnaden. Detta betyder dock inte att vi inte har arbetat, eftersom vi har hållit månatliga, 
digitala möten. Under det senaste halvåret har det förekommit två större aktiviteter:  
 
Den NGO-kommittén i Wien för kvinnors ställning slutförde och lämnade in sin årliga 
rapport inför den 66e sessionen i kommissionen om kvinnors ställning (CEDAW), som 
kommer att äga rum den 14 – 25 mars 2022 i New York. Prioriterat tema: "Att uppnå 
jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt inom ramen för policies och riktlinjer för 
att minska riskerna till följd av klimat- och miljöförändringen". Kommittén har också inlett 
förberedelser för ett uttalande avseende brottsförebyggande och straffrätt inför 
kommissionens session, som kommer att äga rum i maj 2022 i Wien. 
 
Med anledning av den ”Internationella Dagen för Äldre Personer” den 1 oktober 
anordnade Wiens NGO-kommitté för åldrande, i samarbete med New Yorks Committee on 
Ageing, ett webbinarium, "Digital Rättvisa för alla Åldrar". Evenemanget arrangerades av 
Internationella federationen för åldrande. Användningen av digitala/tekniska hjälpmedel 
spelar en viktig roll i äldre människors dagliga liv och är också ett viktigt verktyg för 
rehabilitering av personer med psykiska eller fysiska handikapp. Äldre personer skulle ha 
enorm nytta av användande av Internet, inte bara för sin egen hälsa och välfärd, utan också 
för att kommunicera med familjemedlemmar, hålla sig uppdaterade med senaste nytt, och 
för att bidra till att mildra känslan av ensamhet och isolering. Vi har förstått vikten av 
onlinekommunikation under Covid-pandemin. Dessutom vi tittat över stadgarna samt gjort 
förberedelser för valet av direktion i båda mina utskott. 
 
Den positiva sidan av alla problem på grund av COVID-19-pandemin är det faktum att vi har 
lärt oss att använda den virtuella världen till vår fördel, något som inte bara gjort det möjligt 
för oss att hålla utskottssammanträden utan, än mer, att etablera kontakt och samarbeta 
med våra kolleger från icke-statliga organisationer på de andra FN-orterna och även, som 
besökare/gäst, delta i FN-möten där det annars är begränsat eller till och med omöjligt att få 
tillträde, t ex sessionen om mänskliga rättigheter. 
 
Möjligheten att delta i möten och evenemang med andra icke-statliga organisationer 
specialiserade på "åldrande" och "kvinnor" har öppnat ett helt universum av ytterligare 
information. I slutet av oktober inbjöds jag att vara gästtalare vid distriktsmöte i D210 i 
Battipaglia, Italien i samband med deras 40-årsjubileum. Jag hade nöjet att inte bara träffa 
italienska vänner utan kunde tillbringa tid med den internationella presidenten Ebe. Så de 
senaste sex månaderna har varit ganska upptagna och jag ser nu fram emot att tillbringa 
semestersäsongen med familj och vänner i vårt hus i bergen, förhoppningsvis med snö. 
 
  



Martine Gayon, FN-representant i New York 
 
I mars 2020 var Michelle Burgess, vår nya representant i New York, och jag beredda att 
delta i den 65e sessionen av the Commission on the Status of Women, ett viktigt och stort 
förstamöte för Michelle. Vi var verkligen glada över att få dela denna oförglömliga 
upplevelse. Men Covid-19-pandemin förändrade sättet på vilket FN skulle bedriva sin 
verksamhet under de kommande 20 månaderna. Sedan dess har alla icke-statliga 
organisationer ”frysts ut” ur FN-byggnaden och alla företrädare för civilsamhället för 
ackrediterade organisationer har nekats tillträde till FN-skrapan. Våra pass är fortfarande 
under behandling och kommer inte att förnyas "tills vidare"! 
 
Övergången från stora (eller små!) konferensrum till onlinemöten har varit ganska 
utmanande för oss. I stället för att springa från ett konferensrum till ett annat för att kunna 
säkra en plats lärde vi oss att registrera oss online och navigera från ett möte till ett annat. 
För mig blev det ännu mer utmanande, eftersom jag bestämde mig för att resa hem till 
Frankrike, när gränserna stängdes. Jag har varit tvungen att anpassa mig till tidsskillnaden 
mellan USA och Frankrike (sex timmar). De flesta av mina digitala möten har legat sent på 
kvällen! Utan att kunna ströva omkring i konferensrummen och delta i nya personliga möten 
med andra NGOs, har möjligheten att träffa nya människor och att utveckla nya relationer 
tyvärr begränsats. 
 
Men vi fortsätter vårt arbete online för International Inner Wheel och rapporterar till 
internationella vicepresidenten. 
 
Även om USAs gränser har öppnats på senare tid verkar det tyvärr som om det fysiska 
deltagandet fortfarande ses över på grund av förväntat fortsatta konsekvenser av 
Covid-19-pandemin. Detta inbegriper deltagande av företrädare för organisationer, som 
International Inner Wheel, i rådgivande ställning med Ekonomiska och sociala rådet 
(Ecosoc). Uppdateringar kommer att delges så snart de blir tillgängliga. Vissa konferenser 
som är planerade till 2022 kommer fortfarande att hållas online för icke-statliga 
organisationer. 
 
DIGITALA MÖTEN SOM FN-REPRESENTANTEN I NEW YORK HAR DELTAGIT I 
SEDAN JULI 2021 
 
1) 9 augusti 2021 
Virtuellt uppmärksammande av Internationella Dagen för Världens 
Ursprungsbefolkningar under temat: "Lämna ingen bakom dig: Ursprungsbefolkningar 
och kravet på ett nytt socialt kontrakt". Ur ursprungsfolkens perspektiv måste det nya sociala 
kontraktet bygga på verkligt deltagande och partnerskap som främjar lika möjligheter och 
respekterar deras rättigheter, värdighet och frihet för alla.  
 
2) 3 - 11 september 2021 
One Planet Summit i Marseille, Frankrike. Den 6 september genomfördes ett One Planet-
evenemang med ministrar, chefer för internationella institutioner, företagsledare och aktörer 
i civilsamhället för att diskutera åtgärderna i One Planets koalitioner för bevarande och 
återställande av biologisk mångfald. 
 
3) 23 september 2021 
FNs toppmöte om livsmedelssystem, ett virtuellt evenemang under FNs 
generalförsamling i New York. Vid toppmötet lanserades nya djärva åtgärder för att göra 
framsteg med alla de 17 målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, 
https://sdgs.un.org/goals), som vart och ett i viss mån bygger på hälsosammare, mer 

https://sdgs.un.org/goals


hållbara och rättvisa livsmedelssystem. 
 
4) 11 oktober 2021 
Internationella Flickdagen under temat "Digital generation, vår generation". 2,2 miljarder 
människor under 25 år har inte tillgång till internet hemma, och flickor löper större risk att 
stängas ute. Pandemin har påskyndat digitala plattformar för lärande, självförsörjande och 
anslutning samtidigt som man lyfter fram flickors olika digitala verkligheter. 
 
5) 14–16 oktober 2021 
FNs konferens om hållbara transporter: ”Globala transporter vid ett vägskäl”. FN-
konferens för att främja åtgärder för utsläppsfria fordon, stimulera ekonomin och minska 
ojämlikheten. Transporter är en av de enskilt största miljöbovarna när det gäller 
luftföroreningar och koldioxidutsläpp globalt. Över en miljard människor världen över saknar 
fortfarande tillräcklig tillgång till ”all-väders-vägar”. I Afrika saknar 450 miljoner människor, 
mer än 70 procent av den totala landsbygdsbefolkningen, tillgång till 
transportinfrastrukturer. 
 
6) 17 oktober 2021 
25-årsjubileum för FNs förvaltningsfond för att få slut på våld mot kvinnor. I år blev 
vi inbjudna att delta i firandet av den 25 år långa resan som har som mål att - med bidrag, 
stöd till civilsamhället och kvinnorättsorganisationer och åtaganden - göra kvinnors och 
flickors rätt att leva ett liv fritt från våld till en sann verklighet för alla. 
  
  



Ulrike Nemling, FN-representant i Wien 
 
Internationella narkotikakontrollstyrelsen The International Narcotic Control Board (INBC) är 
det oberoende och kvasi-rättsliga övervakningsorganet för genomförandet av FNs 
internationella narkotikakontroll. Det inrättades 1968 i enlighet med den gemensamma 
konventionen om narkotika 1961. De tretton styrelseledamöterna väljs personligen av 
Ekonomiska och sociala rådet för fem år.  
 
Ur INCBs årsrapport för 2020 
• belyser en global, dold epidemi: användningen av droger bland äldre 
 
• belyser Covid-19-pandemins inverkan på tillgången till läkemedel, förebyggande åtgärder 
och behandlingsmöjligheter för personer med psykisk ohälsa och missbruk samt den olagliga 
narkotikamarknaden 
 
• kräver att regeringar vidtar åtgärder mot narkotikarelaterade brott som grundar sig på 
rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter 
 
• det är 60-årsjubileum och 50 år sedan 1961 års Single Convention on Narcotic Drugs och 
1971 års Convention on Psychotropic Substances implementerades och i en särskild rapport 
betonas behovet av ett allmänt genomförande. Jagjit Pavadia uttryckte sin oro över den 
negativa effekt Covid-19 har haft på den globala tillgången till läkemedel. "Ökad efterfrågan 
på behandling av patienter med Covid-19 har skapat ytterligare brister. I rapporten betonas 
att personer med hälso- och substansanvändningsstörning har drabbats särskilt av 
pandemin. Rörlighetsbegränsningar och social isolering har ibland medfört större 
påfrestningar på människor och förvärrat oordningen". I INCBs årsrapport för 2020 uttrycks 
också oro över det stora antalet dödsfall i överdoser av narkotika - särskilt med anknytning 
till fentanyl och metamfetamin. INCB är fortfarande oroat över de åtgärder som 
medlemsstaterna vidtagit för att legalisera cannabis för icke-medicinska ändamål och 
upprepar behovet av att medlemsstaterna vidtar åtgärder som begränsar produktion, 
tillverkning och handel med cannabis till medicinska och vetenskapliga ändamål. Under dessa 
dagar inleder INCB sin 132a session i Wien. För första gången sedan Covid-19-pandemin 
bröt ut kan medlemmarna träffas personligen. 
 
Jagjit Pavadia pekade på styrelsens åtagande att stödja medlemsstaterna i genomförandet 
av konventionerna om narkotikakontroll och att främja framstegen när det gäller de 17 
målen för hållbar utveckling (SDG). I detta avseende hänvisade INCBs ordförande till det 
som genomförts av styrelsen, bland annat genom INCB Learning- och GRIDS-programmen 
och uttryckte sin uppskattning för medlemsstaternas och partnerorganisationernas 
deltagande och bidrag. 
 
GRIDS-programmet syftar till att på ett mätbart sätt minska handeln med farliga substanser 
globalt, med särskilt fokus på farliga nya psykoaktiva ämnen som ännu inte står under 
internationell kontroll och icke-medicinska syntetiska opioider. Styrelsen fortsätter att stödja 
medlemsstaterna när det gäller genomförandet av fördraget och framstegen mot mål för 
SDG. Styrelsen fortsätter sitt arbete med att säkerställa att det finns tillgång till 
internationellt kontrollerade substanser för medicinska, vetenskapliga och industriella 
ändamål. 
 
• Den 17 november kommer styrelsen att hålla ett möte med medlemsstaterna om att 
underlätta och stödja genomförandet av artiklarna 12 och 13 i 1988 års konvention mot 
olaglig Handel med narkotika och psykotropa substanser, som avser kemikalier, material och 



utrustning som används vid olaglig framställning av narkotika. 
 
• Den 19 november kommer styrelsen att se över den globala narkotikasituationen och 
fortsätta att övervaka hur det internationella narkotikakontrollsystemet fungerar. Effekterna 
av olagliga finansiella flöden för narkotikahandel och deras inverkan på utveckling och 
säkerhet kommer att vara ett av de många frågor som styrelsen diskuterar.  
 
……………………………… 
 
Översättning ur IIW Magazine 
 
2022-01-07 
 
Ruth Brunner 
DSekr D240 2021/22 


