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Het International Network of Liberal Women (INLW) heeft een actief 2014 achter de rug. 
Het begon met de deelname aan de 58ste Commission on the Status of Women in New York bij de 
UN. INLW had een statement gemaakt met als inhoud: “Human Rights Education integrated into 
Primary School Education in all the World”. Er waren verschillende INLW leden in de delegatie 
vertegenwoordigd. 
 
Liberal International Congress 
Van 24 tot 27 april 2014 werd de Liberal International Congress met thema “Enhancing Global 
Trade” in Ahoy, Rotterdam gehouden. Donderdag 24ste hield INLW zoals altijd tijdens een LI 
congress haar ALV in het Manhattan hotel, waar de aanwezige leden konden aanschuiven. Op 
diezelfde avond organiseerde INLW samen met LVN een “Meet and Greet” netwerk borrel in Café 
Restaurant Floor, waar de LI delegatieleden onder een drankje VVD leden konden ontmoeten. Dit 
was een zeer geslaagd experiment. Diegenen die er waren hebben ervan genoten om met elkaar te 
spreken. De liberale delegatieleden kwamen uit Rusland, Marokko, Frankrijk, Duitsland, Spanje 
Cataloniё, Israel enz.  
 
Tijdens het LI Congress heeft INLW een resolutie,“Preventing and combating violence against 
Women”, ter tafel gebracht, waarbij alle liberale partijen opgeroepen werden hun regeringen aan te 
moedigen de Istanbul Conventie on preventing and combating violence against Women te tekenen, 
ratificeren en te implementeren. De resolutie werd unaniem aangenomen. Sindsdien werkt INLW 
nauw samen met LI Human Rights Committee om dit doel middels een gezamenlijke campagne te 
behalen. 
 
Op de zaterdag de 26ste (Koningsdag!) hield INLW een panel discussie “Morning Debate on Global 
Trade and Women”. Wij zijn Ingrid de Caluwé zeer erkentelijk dat zij ondanks Koningsdag toch 
kwam spreken, samen met Hakima el Haité, deputy Minister of Environment in Marocco, Flo Clucas 
van Gender Equality Network van de ALDE groep en Soesila Verhagen, bestuurslid INLW. 
 

 
INLW dames tijdens het Gala diner op de foto met Mark Rutte en Hans van Balen 

 
Aan het eind van deze paneldiscussie werd bekend gemaakt dat INLW en ALDE GEN groep 
voortaan als partners samen zullen werken. 
 
House of Lords en UN Genève 
Marianne Kallen en Margaret de Vos van Steenwijk gingen in de zomer naar Londen o.a. naar de 
House of Lords om de gezamenlijke campagne over de Istanbul Conventie te bespreken, waarna 
Margaret namens Liberal International (LI) en INLW op 15 september in Geneve bij de UN Human 
Rights Council insprak met een ferme Statement. Link naar Statement: 
(https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nJqfU_UB4oY)  

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nJqfU_UB4oY


 
Marianne Kallen, Baroness Kishwer Falkner, Margaret de VOS, Flo Clucas in House of Lords 

 
Bezoek Hong Kong 

7-10 november was INLW aanwezig in Hong Kong waar de LI een Executive Committee hield. Daar 
vond tijdens de lunch een Open Forum plaats over een liberale visie op huiselijk geweld. Lousewies 
van der Laan D66, Maysing Yang (Taiwan) en Cecilia Wikström MEP spraken daar onder 
voorzitterschap van Margaret de Vos van Steenwijk. Heel indrukwekkend was daar het bezoeken 
met een aantal LI delegatieleden van de “Umbrella Movement”. Midden op een zes baans weg 
stonden honderden kleine koepeltentjes en daar tussendoor liepen, aten, spraken en sliepen 
honderden meest jonge studenten. Hun zeer vredelievende en volhardende wijze van demonstreren 
oogstte veel bewondering!. Het ziet er helaas naar uit dat de Chinese regering zich er niets van 
aantrekt, althans op korte termijn. Zij willen slechts dat gedane beloften worden gehonoreerd.   

 

 
vl met klok, Jules Maaten, mevr. uit Thailand, Maysing Yang, Markus Löning vz Human Rights LI, Sam Rainsy, 
oppositieleider Cambodia, Martin Lee, oppositie Hong Kong, Juli Minoves, LI Pres., Margaret, Cecilia Wikström, Lousewies 
van der Laan. 

 

 
Margaret, Cecilia, Lousewies en May Sing.  
 
 

 

 
Umbrella Movement bij nacht.   



 
ALDE Congress 

Eind november in Lissabon op het ALDE (Europese liberale groep) Congress in Lissabon, waar 
Marianne Kallen en Margaret de Vos van Steenwijk namens INLW aanwezig waren, sprak Margaret 
op een panel van ALDE GEN over “Women candidates: a path towards political success?” Zij bracht 
veel voorbeelden die het LVN hanteert naar voren, waar anderen op een idee gebracht werden. 
 
Conferentie ConnectinGroup 
In Rabat werd de INLW president in december uitgenodigd te spreken bij de 4de Internationale 
conferentie van de ConnectinGroup over Women en Mediabeleid. De ConnectinGroup is een grote 
organisatie van vrouwelijke professionals met liberale beginselen over heel Marokko verspreid, die 
met elkaar zorgen voor training om naast hun werk politiek actief te worden en hun steentje te gaan 
bijdragen in de politiek, het maatschappelijk middenveld of als dat niet lukt, tenminste op het 
charitatieve vlak. De oprichtster (tevens Deputy President van INLW) is inmiddels tot Ministre 
Député benoemd in de regering! 
 

 
Leden en sprekers voor ConnectinGroup Conferentie poseren voor de camera’s na een drukke middag 

 
Liberal Freedom Prize 2014 

Begin 2015 togen Lysbeth van Valkenburg en Margaret de Vos naar Londen, House of Lords in het 
Parliament Building om daar de uitreiking van de Liberal Freedom Prize 2014 mee te maken aan de 
van oorsprong Somalische Waris Dirie, auteur van o.a. Desert Flower (Mijn woestijn). Zij kreeg deze 
prijs voor haar tomeloze wereldwijde strijd tegen vrouwen besnijdenis. Zij is daar zelf als 5 jarige 
slachtoffer van geweest. Een buitengewone belevenis om deze bevlogen persoon uitgebreid mee te 
maken. 
 

  
 
59ste CSW 

Dezelfde twee dames gingen in de week 7-13 maart 2015 naar New York om in de internationaal 
brede INLW delegatie deel te nemen aan de 59ste CSW bij de UN, die dit jaar in het teken stond van 
Beijing plus 20 jaar. Wat is er sinds 1995 bereikt? 
Ook voor deze CSW heeft INLW een Statement ingediend over de Istanbul Conventie en de 
bestrijding van geweld tegen Vrouwen en meisjes. 
INLW bemande een LI en UN Watch side event met deelname van Yaya Fanta Kaba Fofana, 
Directeur des Affaires des Femmes et Familles van het Ministerie de l’Intérieur van Ivoorkust en 
Vice President INLW, May Sing Yang uit Taiwan en Victoria Saxby van de liberale partij Venstre in 
Zweden en Margaret de Vos van Steenwijk als moderator. 



Op Int’l Vrouwendag 8 maart liepen zij met duizenden mee in de mars “Step it up” en op de 
openingsdag stonden zij met hun monden symbolisch gesnoerd, daar er dit jaar te weinig invloed 
van NGO’s mogelijk was, aangezien de finale tekst van de Declaration de eerste ochtend al werd 
vastgelegd door de regeringsdelegaties! 

 
 

  
Generaal in Ivoor Kust, Yaya Fanta, Lysbeth,mw uit Ivoor Kust, Victoria, Margaret, May Sing,mw uit Ivoor Kust;  
 

 
Lysbeth links, Margaret midden en rechts Elizabeth van der Steenhoven van Wo=men uit NL in de General Assembly van 
de UN. 

 
En tenslotte 

 
 

20-22 maart 2015 werd Margaret de Vos van Steenwijk uitgenodigd door de nieuwe LI President Juli 
Minoves om in Oxford deel te nemen aan een bijzonder boeiende Conferentie van reflectie en 
overdenking over Liberalisme in de 21ste eeuw. LI werd in 1947 op bijna dezelfde plek in Oxford 
opgericht. Het was dus back to the roots!   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



   
Op het openingsdiner in Mansfield College sprak de oprichter van de oppositie partij Yabloko in Rusland uitvoerig de 
conferentie toe. Hij waarschuwde dat Rusland gevaarlijker is dan de Sovjet Unie en maakt zich daar grote zorgen over, 
waar hij het Westen ook voor wil waarschuwen. De positie van vrouwen is er ook heel slecht. Ook zij verdwijnen 
regelmatig bij enig oppositie vertoon achter de tralies. 
 

Nieuw in 2015!  

Het is de bedoeling dat Lysbeth van Valkenburg het aanspreekpunt zal zijn in Nederland voor de 
“NL(VVD) Chapter van INLW”. Zij zal eveneens voor de Nederlandse INLW leden en 
geïnteresseerden de trekker zijn.  
 
Wij zoeken graag nieuwe leden, daarvoor verwijs ik graag naar www.inlw.org. 

 
Margaret de Vos van Steenwijk, president INLW  

http://www.inlw.org/

