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Gröna kvinnor deltog på WTO-ministermötet på Bali i december och såg vissa öppningar för jämställdhet 

och hållbarhet. I den här rapporten kan du läsa om både konferensen och kvinnors företagande på Bali.
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Jämställd & hållbar handel ska gå hand i hand
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Ny maktordning

Gröna kvinnor deltog på det nionde WTO-mi-
nistermötet på Bali i slutet av 2013. Vi lobbade 
för jämställdhet och hållbarhet i den globala 
handeln och vissa framgångar kunde skönjas på 
detta område – utifrån en bottennivå.

Text och foto: Ewa Larsson 

Ordförande för Gröna kvinnor, en del av Sveriges kvinnolobby

Gröna kvinnor med Ewa Larsson 

och Susanne Wise var som enda 

uttalade feministiska  NGO på 

WTO:s ministermöte. Projektet 

finansierades av Ungdomsstyrel-

sen.  

En hållbar världshandel
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Tull ska bli enklare

Handelseftergifter

Hård ton

”Gröna kvinnor lob-
bar för lättnader inom 
handel med ekologisk 
bomull då just bomull 
kräver extremt mycket 
kemikalier som förgif-
tar både människor 
och grundvatten.”

Indiska deltagare manifesterade varje dag med plakat och tal.
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Parallellt möte

Handel som makt

Gynnar utveckling

■

Om nödvändigheten av ett utvecklingsparadigm som relaterar till SDG: s 

(Sustainable Development Goals), WTO och globala handelssystem. 
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Livets trådar

Egen företagare

En tusenårig modell för ett hållbart jordbrukssamhälle, 

ett hantverkskooperativ och en organisation för kvinn-

ligt företagande. Det var tre studiebesök som Gröna 

kvinnor gjorde vid sidan av WTO-mötet på Bali.

Text och foto: Susanne Wise 

Genom Role Foundation lär sig 
kvinnor hur man startar företag och 
färdigheter som att odla, spinna 
och växtfärga bomull.

Hantverk för utveckling

I tusenåriga Subak ligger bo-
städer och tempel insprängda 
i terrasserade bevattnade 
risodlingar. 
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Tusenårigt system

■

”Målet är att kvin-
norna ska ta med sig 
kunskaperna tillbaka 
till sin by och sprida 

dem vidare”

Andlighet är ett viktigt inslag i samhället, här dans i ett tempel.
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