GRÖNA KVINNOR
Extra Medlemsbrev i måne på väg till hel
och i en humanistiskt svår tid
Gröna kvinnor har bestämt sig, vi åker till
Paris! Det är viktigare nu än någonsin att
inte skrämmas till tystnad. Samtidigt är vi
bekymrade över svenska regeringens
hårda beslut mot människor i flykt. Det är
fruktansvärt att inte alla EU-länder tar
gemensamt ansvar, det var väl det som
var meningen med föreningen. Och ska vi
anpassa oss till dem som stänger sin
gräns, är det att vara människa? Nej!
Själva klimatmötet ser vi som ett stort
fredsarbete! Minskade klimatutsläpp
minskar hårdare klimat med kraftigt regn,
torka, storm och översvämningar. Vilket i
sig minskar grogrunden för våld och
fundamentalism. Som alltid drabbas
kvinnor och barn hårdast, de har svårare
att fly och riskerar att bli våldsamt
nyttjade när de flyr. De är objekt i en värd
där den våldsamme mannen är subjektet.
Den 25 november är Internationella
dagen mot våld mot kvinnor och har
instiftats av FN:s generalförsamling.
Samtidigt fortsätter våldet mot kvinnor
varje dag över hela värden.

Ordförande har ordet
Nu har det skamliga hänt, det hårt
framförhandlade avsnittet om kvinnor
och behov av jämställdhet i klimatarbetet
har försvunnit ur det dokument som
framförhandlades av regeringar i Bonn

för ett par veckor sedan. Vanligt är att
NGO:s är med och lyssnar under
förhandlingarna, denna gång togs den
praxisen bort. En del hävdade att det
skulle gå fortare då. Och pytt så försvann
jämställdheten. Elda under din vrede!

Ewa Larsson
I FN:s fastställda 17 hållbara utvecklingsmål från september i år säger mål 15 att
vi ska ”säkerställa en hållbar utveckling
av jordens ekosystem: mark, hav, luft och
biologisk mångfald” och mål 2 säger att
”hunger ska utrotas och ett hållbart
jordbruk skapas”
Kor kan vara medskapare!

Välkommen till lunchmöte om
Kornas roll som miljövårdare
Om hur vi kan ge kon förutsättningar att
leva klimatsmart och vara en central del i
uppbyggnaden av ett hållbart jordbruk
Gästföreläsare: Moa Larsson Sundgren
Jordbrukare i Roslagen och Miljökommunikatör
Moderator: Kirsti Kolthoff, Österbybruk
Nyckelkvinna Gröna kvinnor i Uppsala län
Tid: fredagen den 27 nov. kl 12.00 – 13.30
Lunchsmörgås, grön frukt och dryck finns.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan,
Rådhusgatan, Östhammar
Anmäl dig till anneli.eriksson@sv.se

Gilla oss på facebook

