Ordförande har ordet

GRÖNA KVINNOR
Medlemsbrev inför Nytt År och med ett
nytt gemensamt globalt klimatavtal.
Gröna kvinnor var på plats i Paris och
flera medlemmar har säkert följt vår
rapportering via facebok. Rapport
kommer att skickas ut i januari och finnas
på vår hemsida. Redan nu kan avslöjas
att vi hade möjlighet att påverkade
förhandlingsarbetet och den gröna
planeringen inför uppföljning i Marocko.
Gröna kvinnor som vill ta del av
erfarenheter och samtala om uppföljning;
samla ihop ett gäng kvinnor och maila
info@gronakvinnor.se så kommer vi och
bidrar med våra erfarenheter. Eller som
Fogelstadskvinnan Honorine Hermelin –
Grönbech utryckte det: ”Samla några
kvinnor omkring en samhällsfråga och
genomgnugga
den. Då
sker
alltid
något. Då löses de krafter de sitter inne
med och kommer till användning”.
Inför nyår har SOM-institutet undersökt
den oro har slagit rot i Sverige trots att vi
är ett av det rikaste länder i världen, eller
kanske just därför. Det går nämligen att
fastslå att hög utbildning och oro hör
ihop. Det går också att fastslå att kvinnor
generellt oroar sig mer än män och äldre
mer än unga. Över hälften av alla kvinnor
har i dag eftergymnasial utbildning
medan endast fyrtio procent av männen.
Kvinnor
oroar
sig
främst
för
miljöförstörelse, nynazism och terrorism.
Det är alltså klokt att oroa sig och ännu
klokare att omsätta oron i aktiv handling!
Årsmöte Gröna kvinnor 20 februari!!!

Ett bestående minne från klimatkonferensen är det starka engagemang
världens ledare visade i att vilja enas,
men utan fransk diplomati hade det inte
gått. Klimatförändringar påverkar oss alla
men på olika sätt, just nu översvämningar
i England, katastrofläge i Latinamerika,
stormar i USA, torka i Australien. I Paris
talades det om det som händer här och
nu. Verkligheten är i kapp och att 1,5 grad
uttalades som mål är en seger för
kunskapen. Jag avslutar gärna året med
att påminna om att hela världen står
inför en sol och vindkraftsevolution!

På Gång
Den 5:e januari kl 14 - 17 i Stockholm,
Elfvinggården, Samtal med Ewa Larsson
om Cop21, se separat inbjudan.
Den 27-28 januari i Malmö, Jämställdhetsdagar, Johanna Norrby representerar
Gröna kvinnor.
Den 27:e januari kl. 15:45 till 16:30 i
Malmö på temat ”Hållbar ekonomisk
utveckling”, seminarium om traditionella
ekonomiska modeller som inte är
ekologiskt, ekonomiskt eller socialt
hållbara. Finns det alternativa och jämställda
lösningar för hållbar ekonomisk utveckling?
Kan krav på jämställdhet & hållbarhet i
offentliga upphandlingar vara ett verktyg för
hållbarhet?
Per Bolund, finansmarknadsminister (Mp)
Diskussion
Helene Ahlborg, doktor miljösystemanalys
Chalmers
tekniska
högskola
Malin Forsbrand, ledamot i LRF:s
jämställdhetsakademi
Ewa Larsson, ledamot i Stockholms
Hållbarhetskommission (Mp) och global
feministisk aktivist.

Den 30:e januari i Sunne Värmland,
Samtal med Eva Hallström och Ingrid
Ranke om Cop21, speciell inbjudan
kommer senare.
Den 20 februari kl 10 - 16 i Stockholm,
Årsmöte Gröna kvinnor, se bif. inbjudan.

