GRÖNA KVINNOR
7. Medlemsbrev i nedan, supervalåret slut, efterbörden väcker frågor, solen driver undan dimman

Resultatet av första förhandlingsomgången i
Bryssel är nu redovisat och utfrågningar av
föreslagna kommissionärer kan starta. JeanClaude Junker, konservativ politiker från
Luxemburg valdes till EU Kommissionens
ordförande av bl. a svenska socialdemokraterna och Fi, vill inrätta en ny
portfölj för ”bättre lagstiftning”. Junkers
närmaste vän, Frans Timmerman, föreslås till
posten. Stor risk finns att lagstiftning
utformas som konkurrensfilter överordnat
hållbarhetsmål, det kan ge problem för
nationell lagstiftning kring t ex GMO.
Speciellt intressant är att Cecilia Malmström
föreslås bli handelskommissionär men ansvar
för förhandlingar om frihandelsavtal mellan
EU och USA, TTIP. Dock med risk att hon får
Timmerman som överrock. Gröna kvinnor
kommer ta upp frihandelsavtalet på
kommande medlemsmöte i Stockholm den
7:e oktober. Hur kan jämställdhet och miljö
komma in i avtalet? Se separat inbjudan.
Arbetarpartiets Karmenu Vella, ansvarig för
Maltas turism, föreslås bli miljökommissionär
inkluderande fiskeriet som då förlorar egen
kommissionär. Malta är ön där kvinnor i dag
inte tillåts abort men som härbärgerar
världens mest bevarade gudinnetempel.
Strategi för Gröna kvinnors kommande
påverkan på honom ligger och gror.
Klimat och energifrågor föreslås få en och
samma kommissionär, den konservativa
spanska jordbruksministern Miguel Arias

Canete. Han anses vara sexistisk. Lär få svårt
att trovärdigt leda det avslutande
klimatmötet för EU:s räkning på toppmötet i
Paris, då han har ekonomiska intressen i
oljeindustrin. Dessutom anses han ha
försämrat Spaniens miljöpolitik.
ORDFÖRANDE HAR ORDET
Jag tror dom kan det… bli överens i riksdagen
och äntligen få stopp på den fördummande
blockpolitiken. Det styret har medverkat till
att Sverige blivit som övriga Europa med
stora skillnader mellan olika människors
livsmöjligheter. En bidragande orsak till det
främlingsfientliga
missnöjespartiets
framgångar. Det i sin tur tvingar fram
kommunalt samarbete över blockgränser för
att slippa beroende. I Stockholm är MP, V och
Fi större än S, en röd-grön-rosa och politik

Ewa Larsson
PÅ GÅNG
20 september 10-15 Sve Q & RIFFI på Tensta
Kulturhus ”Boende och kommunikation På
kvinnors vis” Gröna kvinnor är med, se inbj.
27 september 14-18 Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor,
RIFFI, firar 40 år i Änkehuset i Sthlm, se inbj.
7 oktober, 18.00 ”Kvinnors röst för en hållbar
värld” Medlemsmöte Gröna kvinnor Sthlm på
Teater Dur & Moll, Fjällgatan, se inbj.
10 oktober ”Bryt patriarkala strukturer inom
energisektorn”, vi studerar lokal energiförsörjning på plats vid Katrineholm, se inbj.
18 – 19 oktober ”Kvinnors företagande inom
solsektorn och skapande av permakultur”
Studium i Värmländska Sunne, inbj. senare.
25-26 oktober Svenska kvinnors vänsterförbund, SKV, firar hundra år, i biograf
Drakens foajé Gtb, se inbj.
15-16 november Eurytmins pionjär i Sverige
Gertrud Klingborg skulle fyllt 100 år i år, fest i
Ytterjärna, se inbj.
www.gronakvinnor vi finns på Facebook

