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Kära medlemmar!  

Så har vi redan nått in i februari. Den kallaste vintermånaden men här i Skåne, där jag befinner mig, 

har vårblommorna börjat sticka upp ur jorden och knopparna på vinbärsbuskarna är stora. Jag vet 

inte riktigt vad jag ska hoppas på mer snö och kyla eller sol och värme och en tidig vår. Det blir som 

det blir. Vädret kan vi inte styra över. Men aktiviteterna i ICSW kan vi påverka. 

 

På global nivå har vår nye ordförande Michael Chicon nu tillträtt. Han kommer närmast från ILO. Där 

han har varit en av initiativtagarna till SPFI (Social Protektion Floor Initativ). Det socialpolitiska 

program som ILO lanserat och arbetar efter. Vi har också fått en ny Generalsekreterare som heter 

Sergei Zelenev. Han har ett ryskt ursprung men bor i NY och har varit anställd vid FN. Bägge två är 

mycket engagerade och har ett bra sätt samarbeta med de regionala presidenterna. 

 

I Europa har vi också fått en ny president. Jag lämnade i juli då mina fyra år var till ända. Vår nye 

president heter Christian Rollet och var tidigare vår världspresident. 

 

Ja, händer det då något inom ICSW? På den globala nivån kommer vi att delta i the 51st session of 

the Commission for 

Social Development in UN. Där representeras vi av ordföranden, vice ordförande, Charles Abbey, 

Gahna, och generalsekreteraren. De deltager både som föredragande och moderatorer. ICSW är en 

representerad organisation i dessa sammanhang. 

 

I Europa laddar vi för ENSACT konferensen i Istanbul den 16-19 april. ICSW kommer att ha ett 

capacity building seminar på em den 16 april. En chans för alla medlemmar att vara med och påverka 

inriktningen av det Europeiska arbetet. 2010 hade vi ett sådant i samband med GA i Köpenhamn. 

Resultatet av det seminariet blev ett expertseminarium om "Working poor" som nu har lett till ett 

policypaper vilket ska antas på GA i Istanbul den 17 april. Alla medlemmar är välkomna att vara med 

på GA men varje land utser representanter vilka har rösträtt. I Sverige har vi utsett mig och Thomas 

Goldberg. Jag hoppas att många av er har möjlighet att komma till Istanbul. Det kommer att bli en 

mycket intressant konferens. 

 

Vad händer i Sverige då? Lite trötta är vi allt fortfarande efter den stora satsningen med 

världskonferensen förra sommaren. Jag har kanske sagt det innan men jag säger det igen, vi hade 2 

400 deltagare. Vi kan vara stolta. Som ni förstår är ENSACT konferensen vårens satsning även för 

ICSW Sverige. Jag sitter i styrguppen för den konferensen. I Sverige planerar vi tillsammans med CSA 

och SSR en uppföljning av vår egen konferens i form av en en -dags aktivitet. Det kommer att bli, vad 

ska jag säga, ett utvidgat expertseminarium med ca 75 inbjudna deltagare. Vi vill ha igång en 

socialpolitisk idédebatt. Rubriken för vår aktivitet är "När det privata blir offentligt och det offentliga 



blir privat". Styrelsen har också tillsatt en arbetsgrupp som under våren ska ge förslag till 

arbetsinriktning för ICSW Sverige. Vi tänker presentera och diskutera förslaget på årsmötet den 21 

maj. Boka alltså redan nu den 21 maj i almanackan. 

 

Alla medlemmar har inte skickat in sina loggor och en kort presentation av sina aktiviteter till våra 

webbansvariga ännu. Gör det. Vi vill gärna ha en levande hemsida. På hemsidan hittar ni också 

Newsletter från ICSW Europa och från ICSW globalt. Gå in läs dem där och få mer information om vad 

som händer i vår organisation och runtom kring i världen på den socialpoliskista fronten. 

 

Jag hoppas vi ses i Istanbul och framför allt på årsmötet den 21 maj. 

 

Vänliga hälsningar 

Eva Holmberg Herrström 

 

 

    

  


