29e Triennial World Conference Associated Country Women of the World

Dag 1 Donderdag 4 april 2019
De eerste dag van de 29e Triennial World Conference startte met de Registratie. Dus nog niet met het
officiële programma. Overal om je heen zie begroetingen en weerzien. Dat begint al bij de
aanmelding. De ontvangstruimte is in een enorme zaal met veel glas, dat maakt het allemaal heel
wijds en open. Heel licht. Afrodita en haar collega uit Roemenië waren mijn eerste bekenden uit
Europa. Een warme begroeting. Omdat ik niet direct verder iemand uit Europa zag, dronk ik mijn
koffie met Australische vrouwen. Zij wonen in het de Australische staat Victoria en zijn lid van
Country Women’s Association of Victoria, de organisatoren en gastvrouwen van deze
De middag was er geen programma tot aan 17.00 uur, want de openingsceremonie op wordt
doorgenomen. Om ongeveer 17.00 uur verzamelden de vrouwen van Europese organisaties zich voor
een ‘area meeting’. Ook de vrouwen uit de acht andere gebieden deden dat. Het druppelde wat
binnen, maar uiteindelijk waren we met ongeveer 35 vrouwen. Er waren ongeveer 10 á 12 vrouwen
die voor het eerst deelnamen aan deze wereldconferentie. De wereldpresidente zat deze
bijeenkomst voor. We herdachten met 1 minuut stilte Margaret McMillan, de Europese Area
president, die midden vorig jaar vrij onverwacht overleed. Ruth had enkele organisatorische
mededelingen voor de volgende dag. Ook enkele trieste mededelingen, zoals het plotseling
overlijden van de zoon van Anne Marit , de voorzitter van de projecten commissie. Ik vertelde kort
iets over het manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid en maakte de afspraak de digitale versie aan
de nieuwe Europese Area president, hoogstwaarschijnlijk Afrodita, te zullen sturen. Ruth lichtte toe
dat de ACWW zelf zich niet focust op een of meerdere resoluties die tijdens de conferentie zullen
worden aangenomen. Iedere lid-organisatie kan dat wel doen. Dat hangt af of en hoe iets speelt in
het eigen land of regio. De ACWW richt zich op het overbrengen van de aangenomen resoluties aan
de Verenigde Naties en andere internationale organisaties, waarin zij vertegenwoordigd is.
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