
ACWW 
 
De ACWW, kort voor Associated Country Women of the World, is een internationale 
non-gouvernementele organisatie, waarin 455 vrouwenorganisaties samenwerken, 
verspreid over 82 landen. Zo is Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK al sinds 1951 
lid van ACWW. 
 
ACWW heeft in haar statuten de volgende doelen vastgelegd: 

• Verlichting van armoede 

• Verlichting van ziektes en bescherming & behoud van gezondheid 

• Vooruitgang van onderwijs 
 
Om deze doelen te bereiken en daardoor de kwaliteit van leven van vrouwen en hun 
gezinnen in ontwikkelingslanden te verbeteren, beschrijft ACWW de samenwerking 
tussen de diverse organisaties als volgt: 

• “The ACWW consists of independent organisations which are associated for the 
purposes stated in the Objects and individual members. The ACWW, its 
membership and networks of rural and non-rural women will empower 
membership societies and networks of rural and non-rural women to work 
together for an improved quality of life through partnership, advocacy, sharing of 
knowledge and local activities.” 

 
ACWW Wereldconferenties (Triennials) 
Om de drie jaar word een meerdaagse conferentie gehouden, waar het beleid voor de 
komende drie jaar wordt vastgelegd, mede door het aannemen van ingebrachte 
resoluties.  
De eerste wereldvergadering vond plaats in 1930 te Wenen. 
Nederland heeft tweemaal zo’n internationale conferentie georganiseerd. 
Zo stonden in 1947 in Amsterdam de relaties met de in 1945 opgerichte Verenigde 
Naties centraal. De conferentie besloot zich in te zetten voor de contacten binnen de VN 
en het netwerk van de VN.  
In 1992 werd in Den Haag de 20e ACWW wereldconferentie gehouden. 
 
Consultatieve status bij de Verenigde Naties 
De ACWW had bij de VN een consultatieve status aangevraagd vanuit eerdere 
contacten met de voorloper van de VN, de “League of the Nations”.  
In 1947 werd dit definitief. 
De ACWW kreeg toen als non-gouvernementele organisatie (ngo) een consultatieve 
status bij de Economische Raad van de VN: ECOSOC. 
De “Food and Agriculture Organisation” FAO vroeg de ACWW deel te nemen aan hun 
conferenties. Op haar beurt verzorgde de FAO een inleiding op de ACWW conferentie in 
Amsterdam in 1947. 
Een jaar later, in 1948, volgde de consultatieve status bij de United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation: UNESCO. 
Sinds de toekenning van de consultatieve status nemen afgevaardigden van de ACWW 
deel aan de overleggen van bovenvermelde VN organisaties en brengen daarbij 
ACWW’s specifieke kennis als ‘civil society’ in. 
 
 
 



ACWW Adviesgroep Nederland 
Op het gebied van ACWW is er een hechte samenwerking tussen Koninklijk NVVH-
VROUWENNETWERK, Vrouwen van Nu en Passage, christelijk-maatschappelijke 
vrouwenbeweging. In de hier voor opgerichte ACWW Adviesgroep bespreken de 
afgevaardigde leden de laatste informatie over ACWW, bereiden conferenties voor, 
stellen in te dienen resoluties op, actualiseren de richtlijnen van de adviesgroep, 
schrijven naar aanleiding van aangenomen resoluties de politiek aan, rapporteren terug 
aan de landelijke besturen van hun organisaties, etc. 
Afgevaardigden kunnen maximaal drie keer voor een periode van drie jaar worden 
benoemd. 
 
Ingediende resoluties 
Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK heeft de volgende resoluties ingediend: 
 
In 2016 op de ACWW Triennial in Warwick (Groot-Brittannië) 

• Fructose 
“Be it resolved that the ACWW and its member organizations strongly urge their 
governments to take action to ban their food and drink manufactures from 
claiming their sweetened products are healthier if they use fructose as 
sweetener.”  Aangenomen. 

 
Op initiatief van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK werd in samenwerking met 
Vrouwen van Nu de volgende urgentie-resolutie ter plekke geschreven en ingediend: 

• Women in Refugee Camps and Shelters 
“Be it resolved that ACWW and its member organisations urge their governments 
to take action to stop the increasing worldwide sexual abuse of women and 
children in refugee camps and shelters.”  Unaniem aangenomen. 

 
In 2019 op de ACWW Triennial in Melbourne (Australië) 

• Gender Sensitive Health 
“Be it resolved that ACWW and its member organisations urge their governments  
to strive for gender sensitive health care by carrying out a gender analysis on all 
health policies as they are developed and before they are implemented.” 
Aangenomen. 

 
Nadat op de 2016 ACWW Triennial onze urgentie-resolutie over de veiligheid van 
vrouwen en kinderen in de vluchtelingenkampen unaniem was aangenomen, werd dit 
onderwerp in Nederland in breder verband verder uitgewerkt in de speciaal daar voor 
opgerichte werkgroep “Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid”, waar ook andere landelijke 
vrouwennetwerken zoals Soroptimisten en Zonta zich bij aansloten. Een landelijk 
seminar in Utrecht volgde en er werd een Manifest opgesteld. 
 
Als gevolg van de corona-pandemie is de volgende ACWW Triennial verplaatst naar 
2023. Er werden het afgelopen jaar tal van digitale initiatieven ontwikkeld. Ook is de 
ACWW website toegankelijker geworden en geactualiseerd: www.acww.org.uk  
 
 
 

 


