Ordförande har ordet

Gröna kvinnor
Medlemsbrev i högtryck, nätterna kan bli kalla
hela detta år, siar Maria Thun i såkalendern, brrr.
Gröna kvinnor har haft årsmöte och valt styrelse:
Ordförande Ewa Larsson, kassör Maria Björke,
sekreterare Eva Hallström och Vivianne
Gunnarsson, ledamöter Susanne Wise, Agneta Falk
och Siri Lundström, ersättare Kerstin Slåneteg och
Monica
Brodén.
Valberedning
Märta-Lena
Bergstedt, Annika Lauren och Maria Antonsson.
www.gronakvinnor.se för mer presentationer

Det finns många frågetecken att räta ut när det
gäller slutförvar av kärnkraft. I Kärnavfallsrådets
SUO:11 presenterad den 7 mars poängteras att det
är tre lagar som ska tillämpas och prövas parallellt
vid ansökan om slutförvar: Miljöbalken 81998:808,
Kärntekniklagen 1984:3 och Strålskyddslagen
1988:220. Det är långt kvar till lösning av
slutförvar av kärnbränsle spår Gröna kvinnor.

Sverige behöver en ny berättelse, är rubriken på en
kolumn Maja Hagerman publicerade i DN den 2
april. Intressant, faktum är att jag känner flera
kvinnor som jobbar stenhårt strategiskt på att just
skapa en annan berättelse, jag är själv en del i det
skapandet. Maja Hagerman vill hitta ett sätt att
tala om de stora förändringar som skett sedan
femtiotalet. Jag tar avstamp i senaste istiden och
formulerar modersmyter genom feministiska
bildtolkningar på stenhällar.
Båtyxor eller stridsyxor, Märta-Lena Bergstedt,
valberedare i Gröna kvinnor, historielärare och
arkeologistuderande, har i sin C-uppsats ställt
historien på sin spets, eller kanske satt ner den i
jorden. Faktum är att om ett arkeologiskt fynd av
en yxa tolkas som ett krigsredskap eller som ett
hantverksredskap har avgörande betydelse för
synen på tidiga samhällsstrukturer och påverkar
dagens samhällsanalys. Vi lever i en krigisk tid, men
har det alltid varit så, nej säger jag och många med
mig, vi lever i en krigisk parentes, läs Gröna
kvinnors studiematerial om Grön Feminism,
beställs på info@gronakvinnor.se
Märta-Lena Bergstedt leder tesen i bevis i sin
uppsats, jag rekommenderar spännande läsning!
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva18662

I Europeiska spannmål, som havre, finns oroande
höga halter av stråförkortningsmedel. Äpplen,
sallad och jordgubbar toppar listan med höga
kemikalierester skriver Europeiska myndigheten
för livsmedelskontroll, EFSA, i sin årliga
rapportering. Individens kemikaliecocktail späs på
hela tiden, därför fortsätter också Gröna kvinnor
sitt arbete att sprida kunskap om vilken handel och
vilken konsumtion kvinnor vill ha och som vi ska ha
makt att besluta om. Vi ställer krav på giftfritt vid
offentlig upphandling, det är ett samhällsansvar
varje politiker bör ta inte bara för att minska sitt
eget giftintag utan också för att skydda de som
odlar och påverkas varje dag av besprutningar. Nya
seminarier kommer att anordnas under året.
AWID har tagit fram utbildande redskap att
“Transform Economic Power” feministisk utmaning
http://www.forum.awid.org/forum12/2013/02/fe
minist-economics-toolbox/
New Action on Women’s Rights’, Nordisk
Kvinnokonferens 2014 http://www.nf2014.org
Jämställ.nu är en samarbetsportal för dagligt
jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegrering.

EwaLarsson

På gång:
19 april Gröna kvinnor har bokbord på Ekobankens
minimässa i Ytterjärna Kulturhus i Sörmland
23 april kl 13-15 Modermyter presenteras av Ewa
Larsson hos RIFFI, riksorganisationen för invandra
kvinnor i Änkehuset Norrtullsgatan Sthlm
11 maj Gröna kvinnor medverkar med seminarium
och bokbord på Feministiskt Forum ABF i Sthlm
3 juli kl 9.00 Gröna kvinnor medverkar i
seminarium med FMKK, Folkkampanjen mot
Kärvapen och Kärnkraft i Almedalen Gotland

www.gronakvinnor.se
och vi är på Facebook

