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Beste leden en beste belangstellenden van de International Alliance of Women, 
fijne vakantiedagen, rust goed uit en verzamel veel energie voor een nieuwe start! 

Een nieuwe VN Secretaris Generaal
Op 12 juli zullen alle kandidaten die zich hebben gemeld voor UN Secretary General zich
presenteren in de UN General Assembly Hall van 6:00-9:00 p.m. NY time. Dit zal wereldwijd worden uitgezonden.
U vindt gegevens van 12 kandidaten, 6 vrouwen en 6 mannen, op: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6my54kL4fLIa4TjqvsHtCx9m8NOwJDYm 
De VN is 70 jaar oud en werd tot nu toe vertegenwoordigd door 8 Secretarissen Generaal. U vindt ze op: 
http://www.un.org/pga/70/sg/  Op die website kunt u ook klikken voor de 10 vragen die iedere kandidaat moest 
beantwoorden. Die vragen komen 'uit het veld', evenals de 40 vragen die al in april zijn gesteld, waaronder een 
vraag van IAW President Joanna Manganara. Zij vroeg wat de kandidaten zouden doen aan de 'refugee crisis'.

Brexit – The Europe we want? A Feminist Europe!
De 27 EU- landen die zonder de UK bij elkaar kwamen hebben een eerste uitwisseling van standpunten gehad. De 
eerstvolgende bijeenkomst: half september in Bratislava. 
Arina Angerman, die IAW vertegenwoordigd in de EWL  meldt: zie vooral   http://europa.eu/!hu94kF 

Statement at the European Women’s Lobby (EWL)
We are shocked and dismayed by the outcome of the UK Referendum. British women’s rights activists 
were part of founding our
organization and have been
at the forefront of
successfully demanding a
better deal for women in the
EU for the past 25 years. 
Five decades of EU action
have most certainly
advanced gender equality
on our continent. 
With pressure from EWL,
our members and allies, the EU has put in place laws guaranteeing equal pay for equal work, equality in 
the workplace and minimum rights to maternity leave. We want a Europe built on the understanding that - 
as Jo Cox said in her maiden speech - “We have more in common than divides us”.
 We stand ready to fight for this vision of Europe, including the UK!

Gender pensioenkloof
Het Europees Parlement behandelt op op 11juli in de Commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid een 
amendement over: De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de gender pensioenkloof, 
FEMM. Presentatie door Manuela Samek Lodovici, georganiseerd door beleidsondersteunende afdeling C 

Webranking – http://www.mepranking.eu 
Hoe werkt deze website in de praktijk? Kunnen wij bijvoorbeeld vragen stellen over de EU aan MEPs uit 
Nederland? Als proef stuurde ik de vorige NL-brief als attachment aan de drie MEPs wiens namen ik had 
genoemd: Annie Schreier van het CDA, Agnes Jongerius van de PvdA en Anja Hazenkamp van de Partij voor de 
Dieren. De attachment werd digitaal niet geaccepteerd, maar de e-mails wel. 
Tot mijn verrassing kreeg ik een e-mail van Annie Schreijer terug. Het was een CDA e-mailbrief aan 
belangstellenden met een overzicht van wat Annie de laatste weken had gedaan in haar (landbouw)-portefeuille. 
Leuk om te lezen!
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Verdrag van Istanbul
Nu het Verdrag van Istanbul voor Nederland van kracht is geworden moet wet- en regelgeving op het terrein van 
huiselijk en seksueel geweld worden aangepast. 
Dat is de reden dat de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann op donderdagmiddag 23 juni een 
conferentie heeft organiseert over seksueel en huiselijke geweld. 
Tijdens de conferentie zijn een aantal (juridische) onderwerpen nader bekeken, met name op het terrein van 
familie- en strafrecht. Doel is om knelpunten te signaleren en oplossingen hiervoor aan te dragen. 
De uitkomsten leveren input voor commentaar richting Tweede en Eerste Kamer en voor de schaduwrapportage 
VN-Vrouwenverdrag, die deze zomer tot stand komt en in september zal worden besproken.
Zie op de website van de NVR de bijeenkomst over implementatie Instanbul Conventie 
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=2955 

CEDAW – nu is het moment!
Het eerste concept van de schaduwrapportage van CEDAW moest eind juni klaar liggen om terug te koppelen aan 
de betrokken NGOs, waaronder Vrouwenbelangen. De schaduwrapportage moet in september naar het CEDAW 
Comité worden verzonden.

International Alliance of Women  –  IAW
Op de website van de International Alliance of Women staat een artikel van Lyda Verstegen over een reisverbod in 
Egypte, maar met met een waarschuwing;

“the shrinking space for Civil Society in many countries, including Egypt.
IAW is very worried about this development. It is in complete defiance of Resolution 32/29 of the Human 
Rights Council, which will be adopted soon, unamended we hope!

Een nieuwe illustratie op de IAW website! Na een wisseling van de wacht in de Communication Unit leerde Lene 
Pind van een vriendin hoe ze een een andere afbeelding op de website kon plaatsen. Wat goed – en het is nog een 
aardig plaatje ook.

Het plannen van het Congres in Zimbabwe is nog steeds in volle gang, ondanks artikelen in de pers over 
mogelijke onrust tijdens de herverkiezing van Mugabe als president. We wachten af, maar Rita Mbatha aldaar 
werkt keihard met onze zusterorganisatie Women's Comfort Corner aan het bestrijden van Violence against 
Women en speciaal rape van kinderen.

De database – binnen de IAW Executive wikt en weegt men over een database van IAW-leden. Alle gegevens zijn 
inmiddels ingevoerd dank zij Louise Deumer, die hier heel wat uurtjes aan heeft besteed. Membership Officer Pat 
Richardson uit Australie deed dit jarenlang in haar eentje, maar dat gaat niet meer zo. Nu is het wachten op de 
beslissing van de IAW-top … 

Politico – een website met artikelen die levendig zijn geschreven en waar men op een andere manier naar politiek 
kijkt. Zoals over de 40 MEPs die in het EP van belang zijn: Marine Le Pen, Farage, maar ook Sophie in 't Veld en 
Marietje Schaake. Op:  http://www.politico.eu/article/the-40-meps-who-actually-matter-european-parliament-mep/ 

Wie van voetbal houdt kan op 11 juli lezen :A miserable Europe plays a miserable football. 
Op: http://www.politico.eu/blogs/the-linesman/2016/07/a-miserable-europe-plays-miserable-football/
Portugal beat France 1-0, and the modesty of the scoreline obscures a multitude of things: drama, fortitude, 
pungency, perversity, stamina and determination. 
What it doesn’t obscure is the fact that this was Portugal’s greatest achievement as a nation since the day it was 
admitted to the European Economic Community in 1986. 
In 1986, huh? Dertig jaar geleden. Zoek het  maar op!
                                                                                                                         Met vriendelijke groeten, Joke Sebus    
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