GRÖNA KVINNOR
Medlemsbrev i nedan med sommarvärme
efter turbulent april, så framtid i nymåne.
Gröna kvinnor är medlemsorganisation i UN
Women Sverige, vi får information av dem
och delar med oss av vår gröna feministiska
kompetens. Klicka på titeln på rapporten från
FN:s avdelning för ekonomiska & sociala
affärer, UD DESA, om världens kvinnor, “The
World’s Women 2015,” för senaste statistik.
Gröna kvinnor är även medlemmar i
Gendercc, i deras senaste nyhetsbrev har vi
rapporterat från FN:s Kvinnokommission,
CSW, i mars, läs deras brev på länken,
rapporten finns under rubriken aktiviteter.
http://gendercc.net/gendercc-newsletter-april2016.html
ORDFÖRANDE HAR ORDET April har i år haft
mycket olika energier. Tjernobylkatastrofen
har Folkkampanjen mot Kärnkraft och
Kärnvapen påmint oss om genom olika
aktiviteter över hela landet samt vernissage i
Stockholms Kungsträdgård. Under månaden
har även EDF, världens största energibolag
med säte i Frankrike, köpt en del av Studsvik.
Det är främst hantering med lågradioaktivt
avfall i Norrköping och i Workington i
England som ingår i affären. Fackföreningen
Unionen och ett par pensionskassor, Nordnet
och Avanza, är några av Studsviks aktieägare.
I Frankrike finns 58 kärnreaktorer fördelade
på 19 plaster, de flesta invid Frankrikes
natursköna floder som fungerar som
kylvatten och därmed blivit varmare och
radioaktiva, att städa känns övermänskligt.
Men det måste göras Ewa Larsson
www.gronakvinnor.se Vi finns på Facebook

April -16 har gått till historien genom att 175
av FN:s medlemsländer nu skrivit under det
framförhandlade klimatavtal som ska minska
utsläpp av växthusgaser över hela jorden.
Överenskommelsen tar bl. a upp de tropiska
skogarnas betydelse för klimatförändringar. I
Sverige arbetar Gröna kvinnor vidare med att
fördjupa sin kunskap och argumentation för
småskalig och differentierad skötsel av skog.
Studiebesök planeras till september, vill du
säkra en plats skriv till Susanne Gerstenberg,
susanne.gerstenberg@telia.com
Gröna kvinnors arbete centreras kring de nya
hållbarhetsmålen, SDG, som kallas Agenda
2030, där jämställdhet både är ett eget mål
och ska integreras i övriga mål. Utifrån de
målen håller två kunskapande lobbyflyer på
att tas fram, en för solenergi och en för
hållbar vattenkraft. När de är klara skickas de
ut och det finns möjligheter att be Gröna
kvinnor komma och berätta på lokalt möte.
Världsbanken markerar också Agenda 2030,
som en vattendelare för att internationellt
skala upp jämställdhet och kvinnors
egenmakt som en avgörande utvecklingsfaktor. Jämställdhet är också centralt för
Världsbanksgruppens egna mål för ökat delat
hållbart välstånd. Deras rapport kommer
med som bilaga.
PÅ GÅNG:
21-22 maj Skellefteå om Kärnkraft i
Bottenviken, ekonomiskt stöd för att resa dit
söks hos Eva Hallström eva.hallstrom@liv.se
25:e maj kl 19 maj Gröna kvinnor Sörmland
lanserar flyern om vattenkraft centralt i
Gnesta, speciell inbjudan kommer, men boka
kvällen redan nu, pendeltåg finns nära.
4:e juni Gröna kvinnor Värmland bjuder in till
studiebesök om Permakultur och att träffar
styrelsen på över en tallrik soppa hos Eva
Hallström, speciell inbjudan kommer.
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