GRÖNA KVINNOR nov-15
Medlemsbrev i svartmåne, det luktar
vinter, ge det du kan till en medmänniska
FN:s Kvinnokommission, CSW, kommer att ta
upp de av FN:s medlemsstaters nyligen
beslutade hållbara utvecklingsmål på sitt
årliga möte i FN huset i New York mars 2016.
https://sustainabledevelopment.un.org/ En
feministisk granskning av målen kommer att
göras. Gröna kvinnor har sökt projektmedel
för att kunna medverka. Vår roll är att
påminna om att jämställdhet är en
förutsättning för en hållbar utveckling.
Cop21 närmar sig, mycket lokalt arbete pågår
i hela landet, vi uppmanar Gröna kvinnor att
delta på den stora manifestationsdagen den
29 november. Om någon saknar vår flyer,
maila: info@gronakvinnor.se så skickar vi.
Under de två veckor Cop21 pågår kommer
medverkande Gröna kvinnor både agera som
ackrediterade till själva förhandlingarna som
medverkande
i
civilsamhällets
olika
aktiviteter. Varje morgon möts medlemsorganisationerna i GenderCC för att
informera varandra och lägga upp strategier,
där kommer Gröna kvinnor finnas med.
www.gendercc.net Vi kommer att bo
tillsamman med Friends of the Earth och
även där ha tillgång till dagsaktuell
information. Gröna kvinnors medlemmar
kommer att hållas uppdaterade genom Siri
och vår facebook, du Gillar väl oss där?!
https://sv-se.facebook.com/GronaKvinnor/
FN fyller 70 år i år www.fn.se Många lokala
föreningar har firat och i Stockholm bjöds
Gröna kvinnors ordförande in för att tala om

hur de 17 nya hållbarhetsmålen ska kunna
implementeras lokalt i samhället. Och se, det
finns möjlighet att omsätta vartenda mål i
konkret handling. Här kan du läsa om målen:
https://sustainabledevelopment.un.org/ Den
som vill bjuda in till en lokal Gröna kvinnor
träff om de nya målen med tonvikt ”tänk
globalt och handla lokalt” kan maila:
ewagron1@gmail.se

Ordförande har ordet
Kära Gröna kvinnor, för en gammal feminist
som sedan mellanstadiet i skolan varit
intresserad av de stora folkvandringarna och
vad som orsakar dem, är det som händer just
nu varken förvånade eller konstigt.
Människan är klok och har alltid sökt
möjligheter att leva ett gott liv. I Gröna
kvinnors studiematerial från tidigt 2000-tal
finns historiska förklaringar blottlagda för
samtal utifrån ett kön och makt perspektiv.
Vill du ha ett studiehäfte hemskickat så
maila: info@gronakvinnor.se Grunden är att
när klimatet förändras och vatten och mat
blir bristvara så ökar spänningar inom länder,
inbördeskrig, väpnade konflikter, religiös
fundamentalism och korruption ökar. Det
finns kulturer som bättre än andra klarat
stora förändringar och spänningar, kulturer
baserade på demokratiskt organiserade
stadsskick. Tänker på Vanerna som valde den
ledare som var klokast, oavsett kön och
ärvda rikedomar. Historien lär oss mycket,
det behövs nu när vi befinner oss i vår tids
svåraste mänskliga situation.

Ewa Larsson

På gång:
* 13 nov Susanne Gerstenberg bjuder in till
Hållbarhetsmöte om Skogen i Laholm, se bil.

*30 nov Eva Hallström till Cop21 möte Paris
* 6:e dec Ewa Larsson till Cop21 möte Paris

www.gronakvinnor.se

