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Världspresident Magdie de Kock
Flickor är framtiden och vi måste inspirera dom till utbildning. Hjälpa dom på rätt väg i livet.
Våra samhällen blir då starkare. Det är alltid en glädje då barnbarnen kommer på besök.
Förutom att läsa sagor, baka kakor och strosa runt i naturen vill Magdie uppmärksamma
dom på att de är privilegierade och att många unga flickor i deras ålder inte ens har
möjlighet att gå i skolan.
Alla barn har rätt till en god utbildning och livslångt lärande. Emellertid är många flickor
tvingade att lämna skolan medan andra aldrig haft möjligheten att få börja. Vi vill särskilt
uppmuntra flickorna på landsbygden att utbilda sig. ACWW har mer än 40 års erfarenhet av
utbildningsprojekt för flickor och kvinnor i utvecklingsländer. Ny forskning visar att utbildade
kvinnor har en större chans att undgå fattigdom, lever sundare och mera produktiva liv och
höjer levnadsstandarden för sina barn och familjer och samhällen.
När du undervisat pojkar lämnar dom ofta byn och söker arbete i städerna medan flickorna
stannar kvar och blir ledare i byn och överför sin kunskap till sina egna barn. Om du verkligen
vill stärka samhället och minska fattigdomen, förbättra hygien och hälsovård, minska
befolkning-sökningen och slåss för barnens värde och mödradödlighet, svaret blir då
UTBILDA FLICKOR.
ACWW tillskrev FN i samband med den 64:s sessionen om Kvinnors status.
•
•
•
•

Att Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter universellt och som sådana ej
avlägsnas i dokumentet.
Att Språken måste bevaras i överenskommelse med Medlemsstaternas
uppfattning och avgörande för framtida utvecklingsprocesser.
Att Framtida arbetsmetoder är mätbara när det gäller ansvar och utveckling i
framtiden.
Att Ändra texten om kvinnors och flickors diskriminering till en skarpare skrivning.

Som sessionen om Kvinnors status framstår idag uppfattas den som delvis flickornas fel.
Förslaget blir då att Kvinnor och flickor med erfarenhet av mångahanda former av
diskriminering har inte åtgärdats. 185 organisationer i 35 länder (Inkl. HS) med en
representation av 11,95 miljoner kvinnor i världen har signerat brevet. Detta illustrerar
Civilsamhällets röst i FN. En skarp skrivning om inte, den skarpaste någonsin. Glädjande att
så många ställde sig bakom budskapet säger Magdie.
På grund av Covid 19 blev sessionen inställd, det brukar vara mellan 7000-9000 personer
som samlas i FN New York vid denna session. Magdie kommenterade också den situation
som råder och som tycks vara utan kontroll att vi måste hålla oss lugna och fokusera på
försiktighet och följa WHOs råd. Hon nämner bl.a. annat att ACWW antog en resolution om
vaccinations-program redan 1980 och så sent som 2016 en uppmaning om framtagande av
vaccin för utrotning av möjliga epidemisjukdomar. Att globala investeringar i
vaccinationsprogram mot virussjukdomar skulle ta lång tid.
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Hur kommer vi att välja våra ord den dag vi vill dela våra erfarenheter med barn och
barnbarn om Covid 19? Blir det en historia som inspirerar dom, på det sätt som vi
påverkades av effekten av den globala spridningen av det nya viruset. Eller kommer vår
historia bara bli ett minne av negativa, utmanande omständigheter vi ser överallt?
Våra upplevelser och erfarenheter kommer att påverka barnen även om dom inte varit del
av den. De vill lära sig av våra exempel och av det sätt vi inriktade oss på. I en nyligen
presenterad rapport är det tydligt att kvinnor drabbas hårdare av Covid 19 eftersom kvinnor
utgör 70% av dom som arbetar inom hälso-och sjukvård samt social sektor. Bevisligen
drabbas kvinnor ekonomiskt mest också eftersom de arbetar inom låginkomstyrken och
enkla jobb. Splittringar, inkluderande restriktioner, är nästan som en eftergift för kvinnors
förmåga till försörjning och familjens basnödvändigheter vilket man såg i Ebolakrisen. Många
av dessa kvinnor är ACWW medlemmar. Magdie är oroad för dom och alla medlemmar som
är sjuka och har förlorat någon, som tar hand om sjuka och äldre familjemedlemmar, de som
arbetar under svåra omständigheter och ensamheten på grund av påtvingad isolering.
”Livet är inte en väntan på att stormen ska passera utan det är om att lära sig att dansa i
regnet”. När Corona stormen är över och vänner hejdar sig för en kram kommer jag att
uppfatta omfamningen som en gåva.
”Gör allt du kan med vad du har den tid du har på den plats du är”. Dessa ord är från Nkosi
Johnson. Han dog 12 år gammal. Han kampanjade för barn med HIV/AIDS precis som han
själv. Trots så ung upplevde han att livet inte är rättvist och att alla inte har samma
möjligheter. I hans ord finner vi historien om mod vilket kommer att bli vår historia om
erfarenheten av Coronavirusets effekter.

