29e Triennial World Conference Associated Country Women of the World

Dag 6 Dinsdag 9 april 2019
De laatste conferentiesessie, nummer 8, begon pas om 10.00 uur, want de maandagavond was het
wat later geworden. Het afsluitend diner , die avond, stimuleerde de onderlinge kennismaking . Ik zat
aan een tafel met twee vrouwen uit Noorwegen, twee uit Zuid-Afrika, een echtpaar uit Canada en
een Australische. De dansvloer was al vroeg bezet, want de Australische country rockband speelde
erg aanstekelijk, voor jong en oud!
De Triennial conferentie commissie bracht deze ochtend verslag uit, gevolgd door de VN-commissie.
De ACWW intensiveerde haar activiteiten met de VN in de afgelopen drie jaar. O.a. door tijdens ieder
jaar in maart actief deel te nemen aan de vele bijeenkomsten van Commissie on the Status of Rural
Women (CSW) te New York. Ook nam de ACWW het besluit de Sustainable Development Goals,
SDG’s, en de indicatoren daarvan te integreren in haar strategische beleid.
Een belangrijk onderdeel van deze laatste sessie was de wisseling van oud naar nieuw. Een
ceremonie op zich. Er ging enorme wederzijdse waardering uit van vertrekkende en nieuwe
bestuursleden, voorzitters en area presidenten. De ACWW conferentie sloot af met het lied Song of
Peace (muziek Sibelius). Nadat de vlaggen van de landen (82), waar ACWW lid-organisaties zijn, de
zaal uit werden gedragen, liep de zaal langzaam leeg ondertussen met afscheid nemen of het maken
van een laatste foto.
In de namiddag kwamen de deelnemers in bijeenkomsten van hun eigen area bij elkaar. Zo zat ik bij
die van Europa. Afrodita Roman, de nieuwe Europese ACWW presidente, nodigde ieder uit mee te
denken met vragen of ideeën voor de komende drie jaar. Ook suggesties voor vrouwenorganisaties
uit nieuwe landen zijn welkom. De locatie en datum van de ACWW Europaconferentie in 2020 werd
bekendgemaakt: 12 t/m 16 oktober te Glasgow, Schotland.
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