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 Kontekst

FEMM-udvalget deltager hvert år i den årlige samling i FN's Kommission for Kvinders Status 
(CSW), hvilket altid har udgjort en udmærket lejlighed til at fremhæve Europa-Parlamentets 
bestræbelser på at fremme kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene på verdensplan 
og til at udveksle oplysninger og skabe samarbejde med andre deltagere og aktører. Da 
FEMM-udvalget har til opgave at følge op på og gennemføre internationale aftaler og 
konventioner om kvinders rettigheder, er CSW's årlige møde af stor betydning for udvalget. 

CSW er det vigtigste globale mellemstatslige organ, der udelukkende beskæftiger sig med 
fremme af ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status, og 
således bidrager til at fremme kvinders rettigheder, dokumentere realiteterne i kvinders liv i 
hele verden og udforme globale standarder for ligestilling mellem kønnene og styrkelse af 
kvinders indflydelse og status.

Den 65. samling i CSW fandt sted i FN's hovedkvarter i New York fra den 15.-26. marts 
2021. De fleste møder fandt sted virtuelt. 

Det prioriterede tema for mødet var "Kvinders fulde og effektive deltagelse og 
beslutningstagning i det offentlige liv samt afskaffelse af vold for at opnå ligestilling mellem 
kønnene og styrkelse af alle kvinders og pigers indflydelse og status".

Det gennemgåede emne var "Styrkelse af kvinders indflydelse og status og forbindelsen til 
bæredygtig udvikling".

Syv medlemmer deltog i denne mission virtuelt mellem den 15.-26. marts 2021. 
Formandskonferencen havde tilladt denne mission på sit møde den 11. marts 2021.

Kort resumé af møder 

Mandag den 15. marts 2021 - Indledning af plenarforsamlingen, 1. plenarmøde 
Mødet var offentligt tilgængeligt på FN’s web-TV.

Formanden for den 65. samling i CSW( Armenien) indledte samlingen og meddelte, at CSW 
var det første mellemstatslige organ, der blev direkte påvirket af covid-19-pandemien. Under 
møderne blev kvinders deltagelse i det offentlige liv, afskaffelse af vold mod kvinder og fuld 
opnåelse af ligestilling mellem kønnene blive drøftet. Fremskridt med hensyn til styrkelse af 
kvinders indflydelse og status i forbindelse med målene for bæredygtig udvikling var også et 
emne, der drøftedes. Han opfordrede indtrængende medlemsstaterne til at træffe konkrete 
tiltag og behovet for at gennemføre fuld ligestilling mellem kønnene, navnlig i tider med 
covid-19-pandemien. 

António Guterres, FN's generalsekretær, bemærkede, at pandemien har haft en 
uforholdsmæssig stor indvirkning på kvinder og piger samt har forværret ulighederne 
yderligere. Kvinder udgør 70 % af sundhedssektorerne og er beskæftiget i de sektorer, der er 
hårdest ramt af pandemien. Kvinder er dermed også mere tilbøjelige til at miste deres job, 
forventes at have et fald i lønningerne, og deres ulønnede arbejde er også steget betydeligt. 
Desuden har pandemien givet næring til skyggepandemien, nemlig vold mod kvinder, både 
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online og offline. Som sådan er der behov for at ændre kursen lige nu, og der er et presserende 
behov for en radikal ændring. Covid-19-indsatsen har vist, at kvindelige ledere har klaret sig 
godt i bekæmpelsen af pandemien og har bragt landene på rette vej mod genopretning. 
Kvinder er dog fortsat stort set udelukket fra at påtage sig det største ansvar, da de kun udgør 
en fjerdedel af parlamentarikerne i hele verden og en tredjedel af ministre og lokale ledere. 
Han bemærkede, at det kan tage yderligere 130 år at opnå ligestilling mellem kønnene, hvis 
der skrides frem i dette tempo. 

FN's generalsekretær opfordrede alle ledere til at indføre fem centrale byggesten: 
a) fuldt ud at realisere kvinders lige rettigheder, bl.a. ved at indføre lovgivning, der ikke er 
diskriminerende, og ved at indføre positive foranstaltninger 
b) lige repræsentation fra selskabsbestyrelser til parlamenter og til højere uddannelse gennem 
kvoter 
c) fremme kvinders økonomiske integration gennem ligeløn og investeringer i 
plejeøkonomien, d) udarbejde nødplaner for vold mod kvinder og finansiering af politikker 
e) give plads til formidling mellem generationerne med fokus på unge kvinder. 

De andre talere fremhævede også krisens uforholdsmæssige indvirkning på kvinder og 
beklagede kvinders underrepræsentation i den politiske sfære. De opfordrede til, at 
medlemsstaterne og det internationale samfund træffer konkrete foranstaltninger. Den 65. 
samling i CSW blev opfattet som et afgørende øjeblik, da konklusionerne fra dette møde kan 
standse tilbagegangen i ligestilling mellem kønnene og fremme dagsordenen for ligestilling 
mellem kønnene. 

***

Tirsdag den 23. marts 2021 - Møde med EU-delegationen 

Tirsdag den 23. marts 2021 afholdt delegationens medlemmer et virtuelt møde med 
repræsentanter for Den Europæiske Unions delegation ved De Forenede Nationer, New York: 

• Silvio Gonzato, ambassadør, stedfortrædende delegationschef 
• Julien Bourtembourg, førstesekretær, menneskerettigheder og sociale anliggender.

Dette møde drejede sig om status for forhandlingerne om  konklusioner fra den 65. samling i 
CSW. 

Vicechefen for EU-delegationen redegjorde for det 65. åbningsmøde i CSW, de sideløbende 
arrangementer, som Den Europæiske Union organiserede, og missionens medlemmer EU-
delegations rolle og betydningen af enhed mellem alle medlemsstaterne i FN. 
Repræsentanterne for EU-delegationen forklarede, at forhandlingerne havde været meget 
vanskelige i de sidste fire uger, men at de i øjeblikket skrider godt frem. De havde tiltro til, at 
der kunne opnås en aftale. 

FEMM-medlemmerne hilste de gode nyheder fra EU-delegationen velkommen og udtrykte 
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deres støtte til EU-medlemsstaternes holdning i forhandlingerne. MEP'erne var særligt 
interesserede i at høre om visse tredjelandes tilgang til forhandlingerne med særlig fokus på 
ændringerne i USA's holdning i forhold til tidligere år og drøfte visse emner, der ville blive 
behandlet i de endelige henstillinger.

***

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 17.00-18.45 CET (12.00-13.45 EST) - Europa-Parlamentets 
sideløbende arrangement "Styrkelse af ligestillingen mellem kønnene og styrkelse af kvinders 
indflydelse og status i covid-19-genopretningen"

Mødet blev sendt direkte over internettet. Mere end 200 deltagere tilmeldte sig arrangementet. 

FEMM-udvalget afholdt dette sideløbende arrangement i samarbejde med DEVE-udvalget. 
Det fremlagde Europa-Parlamentets og FEMM-udvalgets prioriteter og initiativer med hensyn 
til styrkelse af kvinders indflydelse og status i covid-19-genopretningen. Et forum for 
udveksling af god praksis og drøftelse af mulige løsninger fandt også sted.

Arrangementet blev indledt af formanden for FEMM, Evelyn Regner, og Pierrette 
Herzberger-Fofana, næstformand for Udviklingsudvalget (DEVE). 

Leonore Gewessler, minister for klima, miljø, energi, mobilitet, innovation og teknologi, 
Østrig, holdt hovedtalen.

Paneldeltagerne, MEP Maria Manuel Leitão Marques og MEP Samira Rafaela, redegjorde for 
Europa-Parlamentets og FEMM-udvalgets prioriteter. De bemærkede, at det er vigtigt at have 
et ligestillingsperspektiv og sikre, at kvinder sidder i ledende stillinger i covid-19-
genopretningen, gentog, at krisen har ramt kvinder uforholdsmæssigt hårdt, og opfordrede til 
en øget mellemstatslig indsats for at håndtere sådanne udfordringer. De drøftede også 
betydningen af at bekæmpe sexisme, kønsbaseret vold og af at indsamle kønsfølsomme 
oplysninger. 

45 FN-delegerede fra 23 lande tilmeldte sig arrangementet. Nogle af de tredjelande, der var 
repræsenteret, omfattede: Bhutan, Burkina Faso, Congo, Kiribati, Malawi, Marshalløerne, 
Mikronesien, Mozambique, USA.

Følgende FN-delegerede deltog i debatten: Elke Ferner (repræsentant for UN Women 
Germany), Anna Widegren (direktør for det europæiske netværk End FGM) og Thelma Kaliu 
(Plan International, Malawi). FN-delegerede nævnte behovet for at nå målene for bæredygtig 
udvikling, for at udrydde kønsbaseret vold og for at håndtere de uligheder, der er blevet 
forværret af pandemien.

Under debatten fokuserede MEP'erne på behovet for at udrydde kønsbaseret vold, investere i 
plejeøkonomien og fjerne kønsskævheder. De bemærkede, at genopretningen efter Covid 
kunne være en mulighed i denne retning.
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Talerne kritiserede også Tyrkiets nylige beslutning om at trække sig ud af Europarådets 
konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet 
(Istanbulkonventionen); 

***

Fredag den 26. marts 2021 - Afslutning af den 65. samling
Mødet var offentligt tilgængeligt på FN’s web-TV.

 
Republikken Koreas kontaktperson for den 65. samling i CSW lykønskede alle med de 
aftalte konklusioner og håbede, at de ville bidrage til at fremme ligestillingen mellem 
kønnene, og understregede den vigtige rolle, som UN Women, sekretariatet og hele 
Kommissionens præsidium spillede. 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, undergeneralsekretær for ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders indflydelse og status og administrerende direktør for FN's enhed for 
ligestilling og styrkelse af kvinders indflydelse og status (UN-Women), sammenfattede 
arbejdet på den 65. samling i CSW og de opnåede konklusioner. Hun bemærkede, at det var 
den første samling 15 år, der havde engageret sig i kvinders deltagelse i det offentlige liv, og 
at konklusionerne fra den 65. samling i CSW bidrog til vigtige fremskridt. 

Kommissionen har erkendt, at magtbalancen mellem mænd og kvinder på alle livets områder 
fortsat består. Selv om der er sket fremskridt med hensyn til antallet af valgte kvinder, er der 
stadig lang vej at tilbagelægge for det internationale samfund. Kommissionen har også 
anerkendt midlertidige særlige foranstaltninger, herunder kvoter, for at øge kvinders 
repræsentation i national og lokal lovgivning og opfordret alle regeringer til at fastsætte 
specifikke mål for at opnå en ligelig kønsbalance på 50/50 på alle områder af det offentlige 
liv. Kommissionen anerkendte endvidere den stigende virkning af vold mod kvinder i det 
offentlige liv, navnlig i digitale sammenhænge, og manglen på forebyggende foranstaltninger 
og retsmidler hertil. Dette kræver handling fra medlemsstaternes side for at tilskynde til 
kvinders deltagelse og beskytte kvinder mod disse krænkelser. 

Kommissionen opfordrede endvidere de politiske partier til at udpege lige mange kvinder og 
mænd som kandidater til at fremme ligestilling mellem kønnene i partistrukturer og 
mainstreamorganer for at sikre, at kvinder er i stand til at forbedre kvaliteten af de 
beslutninger, der træffes. 

Kommissionen understregede også betydningen af at inddrage unge og piger og 
ungdomsledede organisationer. De aftalte konklusioner anerkender de udfordringer, som 
kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og handicappede kvinder står over for. 
Konklusionerne kunne dog have været mere ambitiøse, og Kommissionen kunne have fremsat 
endnu mere dristige anbefalinger. 

Som sådan opfordrede Phumzile Mlambo-Ngcuka indtrængende medlemsstaterne til at 
anvende henstillingerne som en byggesten og til at overgå, hvad der er indeholdt i disse 
resolutioner. Hun opfordrede medlemsstaterne til at finde måder til at forbedre resultaterne af 
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den 65. samling i CSW på måden, hvorpå det gennemføres. Generation Equality Forum, der 
finder sted i Mexico (og Paris), vil også give mulighed for at drøfte konkrete tiltag. 

***

Opfølgning: 

Den foreløbige dagsorden for den 66. samling blev vedtaget. Det kan findes via dette link: 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/063/96/PDF/N2106396.pdf?OpenElement

De indgåede konklusioner fra CSW's 65. samling kan findes på følgende link: 
csw65_agreed_conclusions_advance_unedited_version_29_march_2021.pdf (unwomen.org) 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/063/96/PDF/N2106396.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/063/96/PDF/N2106396.pdf?OpenElement
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/csw65_agreed_conclusions_advance_unedited_version_29_march_2021.pdf?la=en&vs=5504

