Gröna kvinnor
Medlemsbrev i Nymåne och Brittsommar, tid
att förbereda själen för kyla & mörker och
plantera lökar för det nya som kommer.
Gröna kvinnor växer, både som individer och
numerärt med betalande medlemmar. Under tre
dagar i augusti månad i Skogsnäs träffades
styrelsen tillsammans med nya lokala samordare,
sk nyckelkvinnor, för att lära mer om varandr as
olika spetskompetenser och om olika FN
konventioner. Vi bodde i Sarah Mårskogs
fantastiska Gröna hus och hon lagade ekologiskt
och närproducerad mat åt oss. I programmet
ingick besök hos lokalt näringsliv i Näsåker samt
besök på Hällristningsmuseet och Kvinnominne .
Nu pågår för fullt planering för inbjudan till lokala
träffar för dem som bor i Värmland, Sörmland,
Uppland, Halland, Östergötland och Stockholm.
Planering för att bevista WTO:s ministermöte i
december pågår också, ackreditering precis klar!
Först svarade WTO:s kansli i Genève att
jämställdhet inte har med handel att gör a?! Men
efter det att de fått våra eminenta r apporter var
vi välkomna. Det blir möten med NGO:s från hela
världen och vår rapport om Grön Feministisk
Ekonom i kommer att delas ut till ministrar Du
har väl läst den? Finns att ladda ner på
www.gronakvinnor.se
Aktuella Millenniem ål avslutas 2015, Sveriges
Kvinnolobby arrangerade uppdateringsmöte med
NGO:s för att gå igenom vad som händer med
jämställdheten i FN:s nya utvecklingsmål, Post
Millennium. UD, Sida och EU var representerade.
Alla länder ska betraktas som likvärdiga och miljöoch hållbarhet ska finnas med. Nu arbetar
jämställdhetsorganisationer för att Jäm ställdhet
ska bli ett eget målområde. Gröna kvinnor är på!

Jämställd m akt och inflytande över sociala,
ekologiska och ekonomiska fr ågor jobbar Gröna
kvinnor vidare med och kommer att ha två
seminarier samt monter i Malmö på Nordiskt
Forum 12-15 juni 2014. http://nf2014.org/ Under
parollen ”kvinnors röst och makt för en hållbar
värld” handlar ett seminarium om jämställd
handel och konsumtion utifrån WTO och ett om
att styra bort från kärnkraft som kräver uran och
ger kärnavfall. Ulla Klotzer från Finland är
inbjuden, fler förfrågningar om medverkan är ute.
Information om Nordiskt Forum ges lokalt över
hela landet via Sveriges Kvinnolobby, där Gröna
kvinnor ingår . Medlemsansvarige Susanne Wise
kommer att maila dig speciellt , som Grön kvinna,
om när inform ation ges nära där du bor .
I Stockholm fortsätter det miljövidriga mansbygget av en gigantisk motorväg inspräng i berg. I
Sàmpi fortsätter prospektering av mineraler utan
beslutsrätt av samer och med minimalt ansvar för
bolag. Nya skogsvårdsutredningen ger inga svar
på skyldigheter för skogsägare att kommunicera
och bry sig om tredje part, det rörliga friluftslivet.
Och fortfar ande friar domare hellre än att fälla för
våldt äkt. Genom Sveriges Kvinnolobby är Gröna
kvinnor med på ett upprop med kr av på en
Haverikommission ställt till justitieminister
Beatrice Ask. http://sverigeskvinnolobby.se/

Ordförande har ordet
Jo, det blir så om vi alla kvinnor hjälps åt,
jämställdhet kommer att ta plats, stor plats, i
super valrörelsen 2014. Tycker redan jag märker
av det, inom alla politikerområden. Det är banne
mig nog, både vad gäller miljövidrig konsumtion,
patriarkalt cementerande samhällsplanering, våld
mot kvinnor, lönediskriminering och obetalt
arbete. Överallt i vårt patriarkala samhällsbygge
krackelerar ytan och kvinnor tar plats för att styra
upp och styra om , till en jämställd värld och vi
kan, jämställdhet är en förutsättning för hållbar
utveckling. Den slutsatsen fick Gröna kvinnor med
i regeringens Rio+20 dokument, nu går vi vidare…
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