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Associated Country Women of the 
World  
29e Triennial Wereld Conferentie 
(TWC) 
4-10 April 2019 Melbourne, Australië 
 
In deze Nieuwsbrief doe ik verslag van de 29e 
Triennial wereldconferentie van de ACWW, die 
van 4 -10 april 2019 plaats vond in Melbourne, 
Australië. Als gedelegeerde van Vrouwen van Nu 
nam ik deel aan deze 29e conferentie. Ik hoop 
met de informatie en mijn indrukken bij te dragen 
aan beeldvorming over deze wereldwijde 
organisatie. Voor ACWW is 29 april de dag met 
het thema ‘Women Walk the World’, voor mij was 
deze datum richtpunt om deze nieuwsbrief af te 
ronden. 
 
Hartelijke groeten, 
Jeanne van Poppel, 
29 April 2019 
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1. ACWW - Netwerk 

• ACWW betekent The Associated Country 
Women of the World; 

• De 'tagline' van ACWW is: 
 Connects & Supports 
 Women & Communities Woldwide; 

• ACWW telt in 2019: 470 lid-organisaties in 82 
landen; 

• ACWW verdeelt leden wereldwijd in 9 regio’s 
zogenaamde ‘Area’s’. Dat zijn: Canada; 
Caribbean, Central and South America; Central 
and South Asia; East, West and Central Africa; 
Europe; South East Asia and the Far East; 
Southern Africa; South Pacific; United States of 
America; 

• ACWW bereikt 9 miljoen vrouwen; 

• ACWW heeft sinds 1947 een consultatieve 
status bij de Economisch Sociale Raad van de 
Verenigde Naties (ECOSOC) en bij de Food and 
Agriculture Organisation (FAO); 

• ACWW heeft sinds 1948 een consultatieve 
status bij de UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organisation); 

• ACWW organiseert om de drie jaar een 
wereldconferentie, de Triennial World 
Conference, met: 

 +met verkiezingen van bestuursfuncties 
 +verslag van activiteiten 

+behandeling van ingediende resoluties en 
aanbevelingen 

• In 2019 vond de 29e ACWW Triennial Wereld 
Conferentie plaats van  

  4 – 10 april 2019 in Melbourne, Australië 

• Gastorganisatie van 29e ACWW Triennial 
Wereldconferentie was: 

            Country Women’s Association Victoria. 
• De ACWW organiseert in de regio Europa in het 

jaar na de wereldconferentie een conferentie. In 
2020 wordt de Europese ACWW-conferentie 
gehouden in Glasgow, Schotland. Organisatie: 
the Scottisch Women’s Institute. 
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2. Vierde keer in Australië 
Het was de vierde keer dat de wereldconferentie in 
Australië plaatsvond en de tweede keer in Melbourne. 
De eerste keer in Melbourne was in 1962. Perth 
(1974) en Tasmanië (2004) waren de andere locaties 
van de ACWW Triennial wereldconferenties in 
Australië. 
 

 
 
Ik schat dat er ruim 600 deelnemers waren, 
gedelegeerden en andere deelnemers. De 
gedelegeerden zaten bij elkaar vooraan in de zaal, 
zodat per sessie de ‘voting strength’ duidelijk was. 
Individuele ACWW-leden, partners, geïnteresseerden 
zaten in het andere deel van de plenaire zaal. Veel 
vrouwen van Australische vrouwenorganisaties uit de 
verschillende staten Queensland, Western Australia, 
New South Wales en Tasmania waren erbij. 
Het congrescentrum lag aan de Yarra rivier die dwars 
door hartje Melbourne stroomt. Velen verbleven in 
hotels in de nabijheid. In het hotel, Batman’s Hill on 
Collins, waar ik sliep, waren onder andere een aantal 
Engelse deelnemers. Dit hotel lag tien minuten lopen 
van het congrescentrum. 
 

 
 
Gedelegeerden kregen bij de registratie op 
donderdag 4 april het programma, stemformulieren 
voor de verschillende plenaire sessies en het verslag 
van de ACWW-periode 2016 -2019 uitgereikt. 
Ik was de enige gedelegeerde uit Nederland. Ook uit 
Rusland was er één gedelegeerde, zij nam voor het 
eerst deel. We werden beiden hartelijk opgenomen in 
de Europese groep van gedelegeerden, ongeveer 30 
personen.  

 

3. Programma 
Het programma van de 29e ACWW Triennial 
Wereldconferentie van 4 – 10 April 2019 omvatte: 

• 6 dagen en 1 excursie-dag; 

• 8 plenaire sessies verspreid over 5 programma-
dagen; 

• 2 area meetings. Lid-organisaties hadden per area 
(regio) een vergadering voorafgaande en na afloop 
aan de conferentie; 

• de openingsceremonie en de sluitingsceremonie. 
Bij de opening werden de vlaggen van de landen 
de conferentie-ruimte binnengebracht; bij de 
sluiting weer weggedragen. Beide keren werd het 
lied ‘The Song of Peace’ gezongen (tekst: Lloyd 
Stone; muziek: Jean Sibelius). 

• 9 regio’s brachten plenair verslag uit van de 
activiteiten in de periode 2016 -2019; 

• 4 keynotes en presentaties; 

• 6 commissies brachten verslag uit; 

• 2 keer sessies met drie verschillende workshops 

• de kandidaten voor ACWW-bestuursfuncties en 
voorzitters van ACWW-commissies stelden zich 
voor, gevolgd door schriftelijke stemmingen. 

• de presentatie van de 30e Triennial 
Wereldconferentie in 2022. 

Verder was er op de zondag een Thankgiving 
Ceremony en aan het einde van de laatste 
conferentie dag, 9 april, een gezamenlijk diner. 
 

 
 

4. 2019 - 2022 Nieuw ACWW-bestuur 
De statuten van de ACWW kent een 
benoemingsperiode van drie jaar voor 
bestuursfuncties. Gekozen in het bestuur zijn: 

• Magdie de Kock, World president (South Africa) 

• Allison Burnett, Deputy president & chairman 
Agriculture Committee (Europe) 

• Christine Reaburn, Secretary & chairman of the 
Triennial conference Committee (Canada) 

• Ruth Cargill, Treasurer & chairman the Finance 
and Membership Committee (Australia) 

Het bestuur omvat sinds 2016 ook de voorzitters van 
de commissies en wil hiermee de communicatie met 
het werk van de commissies versterken. 
Dit nieuwe voorzitters van de commissies zijn: 

• Communications & Marketing Committee: 
Sheila Needham (Canada); 

• Projects Committee: Mabel Mobo (Zimbabwe); 
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• United Nations Committee: Marie Kenny (Canada); 

• Triennial Conference Committee: Christine 
Reaburn, Secretary; 

• Agricultural Committee: Allisson Burnett, Deputy 
president; 

• Finance and Membership Committee: Ruth Cargill, 
Treasurer. 

In het programma was extra tijd ingeruimd voor een 
tweede stemronde voor het geval gekozen 
kandidaten niet voldoende stemmen hadden 
gekregen. Deze tweede stemronde was niet nodig. 
De stemuitslag maakte een medewerker van een 
onafhankelijk bureau bekend. 
 
 

 
 
De conferentie besprak zogenaamde ‘ACWW 
Business resoluties’. Deze vijf resoluties gingen over 
organisatorische zaken. De conferentie steunde de 
resolutie dat de voorzitter van de Agrarische 
commissie een aparte functie in het bestuur moet 
zijn. Dit gaat in werking in de periode 2022 – 2025. 
De conferentie steunde niet het verdwijnen van de rol 
van vice-wereldpresident. De resolutie hierover werd 
niet aangenomen. 
Het akkoord van de conferentie aan ‘the New 
Constitution, Bye Laws, Standing Orders and Rules 
of Procedures, 2017’ betekende afronding van het 
vele werk dat hiermee in de afgelopen drie jaar 
gemoeid was. (Tekst van deze constitution zie 
www.acww.org.uk/conference). 
De conferentie ging ook akkoord met een verhoging 
van de jaarlijkse contributie van alle 
lidmaatschapscategorieën. 
Categorieën met bijbehorende jaarlijkse contributie in 
Britse ponden zijn: 
1 Organisaties minimum 500 leden (5 stemmen) 110 BPD 
2 Organisaties minimum 100 Leden (2 stemmen) 69 BPD 
3 Platform van organisaties (1 stem)     55 BPD 
4 Organisaties met interesse in werk ACWW     37 BPD 
5 Individuele leden          27 BPD 
   Individuele leden voor 3 jaar                               68 BPD 
 

 

Over het onderwerp ‘Stemrecht en Individuele 
ACWW leden’ volgde na de vorige 
wereldconferentie een onderzoek. Een resolutie om 
dit mogelijk te maken was toen niet aangenomen. 
Een werkgroep bracht advies hierover uit met als 
conclusie dat de ACWW een organisatie blijft van 
organisaties. Individuele leden krijgen geen 
stemrecht. Dat betekent echter niet dat individuele 
leden niet kunnen spreken tijdens de conferentie. 
Integendeel, dat gebeurde regelmatig in Melbourne. 
 

 
5. 2019-2022 Policy Resolutions 

De conferentie behandelde dertien policy 
resolutions. Policy resolutions hebben betrekking op 
een bepaald aandachtsgebied. Het aannemen van 
resoluties en aanbevelingen betekent dat deze 
onderdeel worden van ACWW-beleid in de nieuwe 
driejarige periode. 
Door de jaren heen zijn er policy resoluties 
aangenomen op het gebied van: 

• Agriculture and Food 

• Education 

• Environment 

• Health 

• International 

• Science and Technology 

• Social Policy  
(Jubileumboek: ’90 Years of Opportunities’, 
Celebrating the Associated Country Women of the 
World, Nick Newland, 2019, ACWW) 

 
De onderwerpen van de aangenomen resoluties 
tijdens deze conferentie waren: 

• Elimination of Dog Mediated Rabies 

• Registration of Old Landfills 

• Protection of Shared Marine Environment, 
Sustainable Coral Reefs, and Fish Stocks 

• Use of Plastics 

• Action on Climate change 

• Textiles and Clothes 

• Domestic Violence 

• Iron Deficiency 

• Gender Sensitive Health Care 

• Health and Nutrition for Women with Emphasis 
on Environmental Health 

• Pollinator Protection 

• Q or Query Fever 

• Safe and Secure Access to Toilet Facilities for All 

 

   

Resoluties dus op bijna alle eerdergenoemde    

http://www.acww.org.uk/conference
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aandachtsgebieden. 
Het inbrengen van de resolutie Textiles and Clothes 
van Vrouwen van Nu verliep goed en was een 
spannend moment voor mij (toelichtende tekst zie in 
bijlage). Een gedelegeerde van de Rural Women 
New Zealand was seconder. Bij de resolutie Gender 
Sensitive Healthcare van Koninklijk NVVH-
VROUWENNETWERK was een amendement 
ingediend. Eerst bracht ik deze resolutie in, gevolgd 
door het amendement van de Rural Women New 
Zealand. Daarna werd de resolutie inclusief het 
amendement aangenomen. Ik bedankte Fiona 
Gower, presidente van de Nieuw-Zeelandse 
organisatie. Zij zal me haar toelichtende tekst bij het 
amendement nog toesturen. 
 
 

6. Keynotes en presentaties 
Vier gastsprekers waren ingepland in het 
programma. 
De keynote-speaker op de openingsdag, 5 april, 
was Melissa Fletcher. Een Australische ondernemer 
die naast haar onderneming veel activiteiten voor 
indigenous groepen doet. Zij vertelde over haar 
levensverhaal, als vrouw, indigenous, en werkzaam 
in de vleessector. 
Andrea Britton, onder meer veearts, verdiepte met 
haar verhaal het onderwerp wereldwijde bestrijding 
van hondsdolheid, waarover een resolutie werd 
aangenomen. 
Sr. Viji Dali sprak over Human Trafficking en 
verduidelijkte de vele facetten van deze 
problematiek, het proces, de trafficked en de 
traffickers. Vele kinderen zijn betrokken en ouders 
zijn zich veelal niet bewust van wat hun kinderen 
overkomt. Zij werkt in Oeganda met slachtoffers. 
(ILO, Human Trafficking Centre). Haar verhaal, op 
zondagochtend 7 april, kreeg veel applaus. 
Huiselijk geweld was het onderwerp dat Sandi Wolf 
uitdiepte in haar presentatie over ‘A World Without 
Domestic Violence’. Ook een onderwerp waarover 
een resolutie was aangenomen. 
Kelly Nash, artiest, zorgde met haar sketches voor 
veel herkenning. Als 50-plusser wil ze met haar 
humoristisch werk jongeren bereiken niet alleen 
bezig te zijn met ‘looks’ en lijf. 
 

 

 

7. ACWW – Commissies doen verslag 
De ACWW werkt met zes commissies, die plenair 
verslag uitbrachten over de periode 2016-2019. 
De ACWW Treasurer, Heather, deed als eerste 
verslag van de Finance and Membership 
Committee. Het is nog onduidelijk hoe Brexit de 
financiën gaat beïnvloeden. Rente-inkomsten van 
investeringen waren lager dan verwacht. De treasurer 
riep de lid-organisaties op bij te dragen aan het 
Pennies for Friendship fonds. Pennies for Friendship 
is in de jaren dertig ingesteld voor het laten draaien 
van de organisatie. ‘The Enabling Fund’ zou nu een 
betere naam hiervoor zijn. 
 
Van de ACWW Agricultural Committee waren geen 
andere leden aanwezig. Margaret Yetman, vice 
wereld president en voorzitter van deze commissie, 
bracht verslag uit. Dit verslag volgde na de 
presentatie over Human Trafficking, waarvan 
Margaret zeer onder de indruk was. De agrarische 
commissie had drie speerpunten: voedselverspilling, 
borstvoeding en voedselsoevereiniteit. 
 

 
 
Hazel Armstrong bracht verslag uit van de ACWW 
Projects Committee. Anne Marit Hovstad, voorzitter, 
was vanwege tragische familieomstandigheden 
verhinderd. Deze commissie steunde in de periode 
2016-2019 34 nieuwe projectaanvragen uit 15 landen 
in 7 ACWW-regio’s. In 2018 nam deze commissie het 
initiatief tot het WE Fund met 6 focus-thema’s. Het is 
nu zo geregeld, dat bij toekenning van een aanvraag 
het benodigde geld vooraf beschikbaar is. Door te 
werken met focus-thema’s kan bovendien beter tot 
uitdrukking gebracht worden hoe wordt bijgedragen 
aan de Sustainable Development Goals (SDG). Hazel 
gaf voorbeelden van goedgekeurde projecten. In haar 
presentatie lichtte zij de context van het land en de 
specifieke problematiek helder toe. 
 
Magdie de Kock, voorzitter van de ACWW 
Communications & Marketing Committee vertelde 
dat er hard gewerkt is aan vele Pr-activiteiten. De 
sociale media worden toenemend gebruikt. The 
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Country Woman zal ook digitaal uitgebracht gaan 
worden. De sociale media en pr-media zijn 
ontwikkeld en worden beheerd door het eigen 
ACWW-bureau met Nick Newland, policy and 
communication manager, als eerste aanspreekpunt. 
Het bestuur had Nick, historicus, ook de opdracht 
gegeven om het jubileumboek te maken t.g.v. 90 jaar 
ACWW. 
 
Henriette Schoemaker bracht verslag uit van the 
Triennial Conference Committee. De commissie 
was twee keer bij elkaar geweest en communiceerde 
andere keren via Skype. Leerervaringen van 
commissieleden waren onder andere het kennis 
maken met andere culturen en dat de Engelse taal 
voor ‘niet-native speakers’ bij het formuleren van 
resoluties best lastig is. 
 

 
 
Ruth Shanks presenteerde het verslag van de 
ACWW United Nations Committee, als laatste van 
de commissies in de laatste conferentie-sessie op 9 
april. Deze commissie geeft uitvoering aan de 
consultatieve status van de ACWW bij de ECOSOC, 
FAO en UNESCO. Er was intensief deelgenomen 
aan de ‘Commission on the Status of Women (CSW)’ 
in 2017 en 2018. De CSW, maart 2018, had het 
thema Empowering Rural Women and Girls. De 
ACWW droeg bij aan de eindtekst van deze CSW. 
De ACWW lanceerde bij deze gelegenheid ‘the 
Global Survey of the Living Conditions of Rural 
Women’. Daar is o.a. een uitnodiging voor een 
internationale conferentie in Zweden uit 
voortgekomen. 
Statements bij jaarlijkse Verenigde Naties-dagen zijn 
uitgebracht en aangesloten is bij de 16 dagen 
campagne tegen geweld tegen vrouwen van 25 
november tot en met 10 december. De ACWW-
website kleurde in die periode ‘oranje’. 
De Sustainable Development Goals (SDG) zijn 
integraal in het ACWW-beleid opgenomen en 
vormden mede aanleiding om het WE Fund met 6 
focus-thema’s op te zetten. 
 
Nadat alle commissies hun verslag uitgebracht 
hadden, werden deze verslaglegging ‘gemoved’ en 
‘gesecond’. Unaniem volgde goedkeuring hieraan. 
De verslagen van de commissies staan vermeld in 
het Triennial Report of The Work of ACWW 2016. 

 

 
 
 
8. Negen regio’s wereldwijd 
De presidenten van de negen regio’s van de ACWW 
brachten mondeling verslag uit van de activiteiten in 
de afgelopen drie jaar. Deze presentaties waren op 
zaterdag, zondag en maandag van de conferentie. 
Deze verslagen zijn ook opgenomen in het Triennial 
Report of the Work of ACWW 2016 -2019. 
 
 

9. Regio Europa 
De ACWW lid-organisaties van de regio Europa 
kwamen voorafgaande aan de wereldconferentie bij 
elkaar in een ‘area-meeting’. Ook na afloop is er een 
area-meeting. Ik doe hier kort verslag van de 
hoofdpunten van beide bijeenkomsten. Ross Cooper 
maakte van beide vergaderingen het ‘officiële 
verslag’. 
 
Area-meeting 4 april 
Ruth Shanks, wereldpresident, zat de area-meeting 
op 4 april voor als waarnemend European Area-
president. Zij vertelde dat het afgelopen jaar het 
ACWW-bestuur kampte met ziekte of droevige 
familieomstandigheden, daardoor was er geen 
bestuursbijeenkomst in 2018. Zelf kon zij na het 
overlijden van Margaret McMillan, European Area-
president geen extra input aan haar waarnemende 
rol geven. Het leek haar zinvol na te denken over 
een assistent- area president. Zij deelde verder mee, 
dat het aantal reacties op de Global Survey haar 
teleurstelde. Verder meldde zij dat prinses Azizah, nu 
koningin van Maleisië, zich had teruggetrokken als 
kandidaat wereldpresident. De koningin zal de eerste 
dag van de conferentie wel aanwezig zijn. Ruth 
memoreerde verder dat een donatie voor het 
Pennies for Friendship fonds hoort bij het 
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lidmaatschap van organisaties. 
Bij mededelingen vanuit organisaties lichtte ik het 
Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid toe en 
hoe we in Nederland werkten aan de urgentie 
resolutie van Warwick, 2016, over vrouwen in 
vluchtelingenopvangkampen. Er was interesse voor 
de Engelstalige versie van dit manifest, dat ik voor 
verdere verspreiding zal sturen aan de nieuwe Area 
president. 
Op mijn vraag of de ACWW gaat focussen op 
bepaalde resoluties die deze conferentie 
aangenomen gaan worden, was Ruths reactie het 
volgende. De ACWW doet zelf geen ‘running 
campaign’ op grond van resoluties. Dat is aan de 
organisaties. Om zelf te focussen, raadt zij aan 
resoluties te kiezen die het beste bij de eigen 
organisatie en/of land passen. De ACWW 
ondersteunt met informatie, vraag hier om. De 
ACWW verzorgt over de resoluties wel de lijn naar 
de Verenigde Naties. Ruth merkte op dat ook een 
individueel ACWW- lid aan een ACWW-resolutie kan 
doorwerken. 
Hazel Armstrong memoreerde dat Margaret McMillan 
gestimuleerd had dat een vrouwenorganisatie uit 
Rusland met 2 miljoen leden lid is geworden van de 
ACWW. Ruth stipte hierbij aan dat het volledige 
aantal leden van de organisatie in het Triennial 
Report van belang is voor de consultatieve status 
van de ACWW. 
 

 
 
Area Meeting 9 april 
Afrodita Roman uit Roemenië is als nieuwe 
European Area President gekozen. Afrodita 
bedankte ieder voor de steun en nodigde uit tot 
meedenken en het inbrengen van ideeën voor het 
werk in de periode 2019 – 2022. Iedereen ging 
akkoord met Georgetta ook uit Roemenië, in de rol 
van ‘assistent’ European Area president. 
Afrodita benoemde als taken van de Area President: 
organiseren van de Europese Area Conferentie; 
schrijven nieuwsbrief (4x p.j.), stimuleren van het 
Pennies for Friendship/Enabling Fund, bezoeken van 
organisaties en het aantrekken van nieuwe 
organisaties. Wanneer een organisatie de European 
Area President wil uitnodigen, dan zijn de reiskosten 
voor rekening van de ACWW en het verblijf voor 
rekening van de organisatie. 

 
Moira Cork, Engeland, gaat de coördinatie van de 
‘Friendship Links’ doen. 
De Europese Area Conferentie 2020 wordt 
gehouden in Glasgow, Schotland, van 12 – 16 
oktober 2020. Informatie: www.theswi.org.uk 
Vragen, activiteiten voor de Europese Nieuwsbrief 
zijn welkom bij Afrodita Roman. 
 
 
10. Workshops op 6 en 7 april 
Op de conferentiedagen 6 en 7 april waren er ’s 
middags workshops gepland. Dat bleken workshops 
te zijn over de volgende onderwerpen: 

• Indigenous Food 

• Alternatieve invulling: Vragen aan Ruth 
Shanks, wereld president, en Tish Collins, 
CEO 

• Consultatieve Status ACWW en CEDAW 

• Sustainable Development Goals (SDG) 

• Creswick, Wooden Mill 

• Country Kitchen Program – Queensland. 
Een impressie: 
Indigenous Food 
Dit was een erg interessante workshop over 
inheemse planten, bomen, fruit en groenten uit 
Australië. Inheemse soorten worden steeds meer 
herontdekt voor toepassingen in restaurants en 
andere producten. De workshopleider was zelf chef-
kok en runde een restaurant waar jongeren worden 
opgeleid tot een functie in de horeca. 
 

 
 
Alternatieve invulling met Ruth Shanks, wereld 
president, en Tish Collins, CEO 
Deze workshop werd een vragenuurtje, want de 
workshopleider was verhinderd. De meeste vragen 
gingen over hoe vertel je nieuwe mensen, nieuwe 
groepen in stedelijke gebieden waarom je 
georganiseerd bent. Vooral Australische ervaringen 

    

http://www.theswi.org.uk/
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en tips werden uitgewisseld. 
Bijvoorbeeld: in Queensland bereiken we nieuwe 
groepen met ‘learn to basic- skills ‘(Country 
Kitchen Program). Maar we vergeten te vertellen 
dat ‘wij’ dit allemaal doen. Tips? Beter vermelden 
wat je doet en ook de ACWW erbij vermelden. 
Extra exemplaren van the Country Woman zijn 
daarvoor op te vragen. Het is ook erg leerzaam om 
zelf deel te nemen aan de CSW in maart te New 
York. 
 
Consultatieve Status ACWW en CEDAW 
Nick Newland gaf toelichting over de consultatieve 
status van de ACWW bij de Verenigde Naties en 
over het internationale verdrag CEDAW 
(Convention on the Elimination of all forms of 
Discrimination Against Women, 18-12-1979, 
Verenigde Naties). 
De ACWW heeft in 1946 de aanvraag gedaan voor 
een consultatieve status bij de Verenigde Naties en 
deze in 1947 gekregen. De Verenigde Naties zijn 
samenwerkende overheden, maar volgens Nick is 
het zelf geen club. De consultatieve status 
betekent dat de ACWW niet uit het overleg 
geweerd kan worden, de stem van vrouwen kan 
inbrengen en kan spreken als civil society.  
CEDAW is het internationale verdrag van de VN 
tegen elke vorm van discriminatie van vrouwen. 
CEDAW beoordeelt landen op basis van cijfers en 
casestudies. In Februari 2019 was Groot-Brittannië 
aan de beurt. Nick Newland benadrukte in deze 
workshop het belang van de Global Survey voor de 
consultatieve status van de ACWW en de 
rapportages van de CEDAW. 
ACWW besloot om twee publicaties te maken, die 
tijdens de conferentie beschikbaar waren: 

• De volledige tekst van de CEDAW met 
artikel 14 specifiek over rural women; 

• The Global Goals for Sustainable 
Development. 

 
Sustainable Development Goals (SDG) 
Een zoon van Ruth Shanks, werkzaam aan de 
Universiteit van Sydney, vond het fantastisch dat 
de ACWW de SDG integreert in haar activiteiten. 
Het verschil met de Millenniumdoelen is volgens 
hem, dat de SDG’ s ook van toepassing zijn op 
ontwikkelde landen met name als het gaat om 
verantwoorde consumptie, ‘responsible 
consumption’, (G20 Dashboard SDG). Tijdens de 
workshop ging hij dieper in op de verschillende 
mogelijkheden die je persoonlijk kunt doen, zoals 
keuzes in je rol als consument, je inzetten middels 
donaties of tijd, actief zijn in netwerken, een 
rolmodel zijn en/of politieke betrokkenheid tonen. 
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Creswick Woollen Mills  
Dit was een praktische ontspannende workshop 
door nuttige tips over styling en het dragen van 
sjaals. Het Australische bedrijf Creswick opgericht 
in 1947 verzorgde verder in het programma ook 
een modeshow met conferentiedeelnemers als 
modellen. Leuk gedaan! 
 
Country Kitchen Program – Queensland 
In de state Queensland is the Country Kitchen 
Program een samenwerking van 
gezondheidsprofessionals en de 
vrouwenorganisatie CWA (Country Women’s 
Association Queensland). Met een team van 5 
professionals en ruim 180 vrijwilligers (organisatie 
facilitators) worden workshops Food and Health 
gegeven. Ruim 30.000 inwoners van Queensland 
werden al bereikt met basiskennis over voedsel. 
www.qcwa.org.au/countrykitchens 
 

 
 
11. Global Survey of the Living conditions of 
Rural Women 
Nick Newland lichtte plenair de resultaten van de 
Global Survey toe. 
Er waren wereldwijd 2035 reacties ontvangen, 
97 % waren volledig ingevuld. Het invullen van 
deze enquête zou volgens Nick ongeveer 20 
minuten tijd in beslag nemen, net zo lang als het 
drinken van een kopje thee. Ongeveer de helft 
vulde de enquête in via de mobiel, een kleine 
groep deed het schriftelijk. Vanuit Nederland 
waren er 109 reacties ontvangen. Daarmee 
hoorde Nederland bij de eerste 6 landen. Vanuit 
Australië kwamen de meeste reacties, 500. Er 
waren heel veel landen met 1 reactie. 
Hoewel het aantal reacties het ACWW-bestuur 
tegen viel, wil zij hiermee doorgaan. De Global 
Survey geeft de ACWW veel input voor haar 
inbreng tijdens de jaarlijkse CSW en CEDAW-
rapportages. 
Het toelichten van het belang hiervan zal nog de 
nodige extra aandacht vragen. In de loop van 
deze conferentie merkte ik dat al. Op vele 
verschillende manieren was er aandacht was voor 

 het expliciet maken van de consultatieve status 
van de ACWW bij ECOSOC, FAO en UNESCO. 
Bijvoorbeeld, door de workshops over deze 
onderwerpen, nieuwe ACWW-publicaties en de 
toegenomen rol van bureaumedewerkers om het VN 
werk te ondersteunen. 
 

 
 
12. 30e ACWW Triennial Wereld Conferentie 
De koningin van Maleisië, tot voor kort prinses 
Azizah, introduceerde de locatie van de 30e ACWW 
Triennial Wereldconferentie in 2022 te Kuala Lumpur. 
Zij had namens de Women’s Institute of Pahang 
tijdens de vorige ACWW Triennial Wereld Conferentie 
in 2016 aangeboden om de 30e conferentie te 
organiseren. 
De 30e ACWW Triennial Wereld Conferentie wordt 
gehouden van 19 mei t/m 26 mei 2022. 
Er was in Melbourne geen voorstel binnengekomen 
voor de organisatie van de 31e ACWW Triennial 
Wereld Conferentie in 2025. 
 

 
 
13.Deelnemen, een rijke ervaring 
Deelnemen is een rijke ervaring. Ik was blij dat ik in 
ieder geval een dag eerder in Melbourne kon zijn. 
Daardoor kon ik de indrukken van de reis en verblijf al 
vast wat verwerken. Het hotel lag nabij een station en 
het conferentiecentrum, op een gunstige afstand dus. 
De ontmoetingen op de eerste dag waren 

http://www.qcwa.org.au/countrykitchens
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hartverwarmend, hoewel ik die dag dacht, is de hal 
van dit centrum niet te groot? Maar die ruimte bleek 
de volgende dagen zich helemaal te vullen met 
standjes en met deelnemers. Het was ook de ruimte 
waar koffie, thee en lunch gebruikt werd. Het vele 
licht viel op. 
Voor velen uit Europa was de conferentie in Australië 
(te) ver. Deze groep was duidelijk kleiner en er waren 
een aantal bekenden niet aanwezig. Maar contacten 
leggen pak je zo op. Net zoals dat gaat met vrienden 
die je een hele tijd niet gezien hebt. Dus ik voelde me 
er aardig thuis. 
 

 
 
Ik nam naast het programma deel aan een excursie 
naar West-Gippsland, het platteland ten zuidoosten 
van Melbourne. We bezochten een wasserij, een 
glastuinbouwbedrijf en een melkveehouderij. Naast 
hartje centrum van de stad was ik blij zo ook een idee 
van het landschap te kunnen krijgen. Melbourne ligt 
aan zee. Ook daarvan heb ik door een bezoek aan de 
Port of Melbourne een indruk gekregen. 
Van een Australische kreeg ik de tip voor een Quilt 
tentoonstelling op 11 april. Dat was mijn laatste dag, 
het was leuk en kleurig geheel met vele fanatieke 
bezoekers. De Victoria State Library en het 
Immigratie Museum waren twee bezoeken op de 
eerste dag, die op mij grote indruk maakten. 
En … van het een komt het ander. Chrissie en Liz, 
twee Engelse vrouwen uit Derbyshire, met wie ik veel 
optrok tijdens de conferentie vroegen of ik 
belangstelling had een keer deel te nemen aan hun 
ACWW-dag, die zij twee keer in het jaar organiseren. 
Dat lijkt me wel wat. 
Ik vond het verder ook heel bijzonder kennisgemaakt 
te hebben met vrouwen uit Tasmanië. Mijn ouders 
hadden begin jaren vijftig het plan te emigreren naar 
Tasmanië. Dat deden ze uiteindelijk niet, maar dat 
familieverhaal is bij mij blijven hangen. Het 
deelnemen aan deze wereldconferentie was voor mij 
in vele opzichten een enorme, unieke en rijke 
ervaring. 
 

14.  ACWW Informatiemateriaal 
De wereldconferentie was voor ACWW aanleiding om 
publicaties en informatiemateriaal onder de aandacht 
te brengen onder meer: 

• Het jubileumboek ’90 Years of Opportunities’, 
Celebrating the Associated Country Women of the 
World, Nick Newland, 2019, ACWW 
(Prijs tijdens conferentie 20 BPD) 

• Verslag 28e ACWW Triennial wereldconferentie te 
Warwick (A5-formaat) 

• Leaflet ACWW and the SDGs 

• Flyer ACWW Advocacy 

• The Global Goals for Sustainable Development, 
Rural Women in Action (A6-formaat) 

• CEDAW, Convention on the Elimination of all 
forms of Discrimination Against Women, Rural 
Women in Action (A6-formaat). 
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Bijlage Nieuwsbrief 29 april 2019  
ACWW 29th Triennial World Conference, 
Melbourne, Australia 
 
Resolution Textiles and Clothes 
‘Be it resolved that ACWW and its member 
organisations put pressure upon all textile, 
footwear and apparel companies and 
manufactures to ensure fair pay and working 
conditions, as suggested by current international 
Labour Organisation conventions and 
recommendations, for all their women workers.’ 
 
Mover: Vrouwen van Nu, The Netherlands 
Seconder: Rural Women New Zealand 
 

 
 
‘I formally move this resolution, Jeanne van 
Poppel, conference number 0489 
Why a resolution about Textiles and Clothes, you 
may ask. Having textiles and clothes is so 
obvious, so naturally. But without clothes and 
textiles the world would not look the same way as 
it does now, don’t you think? 
I will first tell about the making off this resolution, 
then arguments why it is important.  
At the European Area conference in 2017 in 
Romania, Verena, Landessekretärin of the 
Südtiroler Bäuerinnenorganisation, wrote in the 
conference report I quote: ‘So many clothes are 
produced in certain “cheaper countries” where 
women don’t earn enough to survive. I would love 
a resolution where ACWW and all our women 
target and lobby all the big clothes manufactures 
and companies to produce goods under fair 
conditions for all. Margaret McMillan, our 
European President who passed away last year, 
added to this text. I quote: ‘Who wants to take on 
the challenge of helping Verena write a 
resolution?’  
Verena couldn’t attend that European conference. 
But at the dinner -table where I was sitting, we 
spoke about it. In the minutes of this conference it 
was written that it was an important issue.  
After that area conference I contacted Verena and 
asked if we could work together in writing a 
resolution. Because my organisation Vrouwen van 

Nu was also interested in a resolution about this 
subject. So, we did, and the text was in the draft 
paper. Maybe you have seen it. We were and are 
very glad about the amendment of the Rural 
Women New Zealand to add the apparel 
companies and the International Labour 
Organisation in the final text. It made and makes it 
stronger in our view.  
 
Why is this resolution important? 
First, it is an expression of solidarity with women 
worldwide. Women worldwide, are experts, we 
buy clothes, we buy shoes, we wash and clean 

them, repair them, and we make new. Textiles and 

clothes are an important everyday-life activity off 
women. 
This year it is 100 years ago that the United 
Nations initiated the International Labour 
Organisation to make international standards. 
Today the issue of fair pay and working conditions 
for women needs still to be addressed. In the 
overview of the ACWW resolutions this subject is 
not mentioned yet. 
Second, it is a contribution to a better, sustainable 
world. In accepting this resolution, we can 
strengthen the lobbying for fair pay and work 
conditions for women and in doing so raise 
awareness in reducing resources worldwide. 
Because producing textiles, clothes and apparel 
needs water and mobility as well. 
 
The action in this resolution is up to us. Let us 
exchange and learn from each other what are 
effective ways to lobby. Maybe it is an idea to 
organise a seminar with different stakeholders 
and ask them from their perspective how they can 
improve fair pay and the working conditions for 
women, or what other measures need to be 
taken, so that their companies can work in a 
fruitful sustainable way. 
I hope that you vote for this resolution. Thank you 
for your attention’ 
Jeanne van Poppel, 8-4-2019 
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