GRÖNA KVINNOR
Medlemsbrev
i
stigande
måne
äppelträden dignar av kunskapens frukter
En sjätte lokalgrupp börjar slå rot.
GRÖNA KVINNOR NORRBOTTEN!
I slutet av augusti var ordförande Ewa och
ledamoten Siri inbjudna av Agneta till Boden
på en träff med intresserade norrbottnerskor
att informerade om Gröna kvinnors
grundtankar.
Agneta Granström

agneta.granstrom@mp.se

Agneta axlar nu ansvaret att som
nyckelkvinna, fånga in intressen, styra upp
önskemål och planera för genomförande av
aktiviteter. Välkomna!
ÖVRIGA NYCKELKVINNOR ÄR:
Kirsti Kolthoff, Uppland
kirsti.kolthoff@spray.se
Kerstin Allergren, Stockholm
allergren@bredband.net
Sonja Lee, Sörmland
sonjamarilee@post.utfors.se
Eva Hallström, Värmland
eva.hallstrom@liv.se
Susanne Gerstenberg, Halland
susanne.gerstenberg@telia.com

Gröna kvinnor har medverkat till en
kunskapande flyer om hur älvar och floder
inte helt behöver torrläggas för att kunna
nyttjas som basenergi. Anledning till aktivitet
just nu är att regeringen annonserat en
proposition till hösten om att Vattenkraft ska
underställas miljöbalken. Utifrån Agenda
2030 vill Gröna kvinnor att regeringen
beslutar om att återställa de enorma
ekologiska missförhållanden som uppstått
när patriarkalt storskaligt tänkande fått styra
över älvar. Här finns alla möjligheter till
förändring och låta lokala önskemål spira för
en jämställd och ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Ansvarig är styrelseledamoten Siri
Lundström, siri@genuinegreen.se
ORDFÖRANDE HAR ORDET
Människan kan ändra sitt egoistiska
beteende om hon bara förstår varför, lär oss
filosofin. Filosofen Diotima av Mantinea, som
levde i Arkadien ca 400 år före vår
tideräkning, menade att kunskap nås på olika
sätt; genom förnimmelser, våra sinnen,
genom insikt, genom vårt förnuft och genom
det mellanliggande. Att utvecklas i livet är att
växa i kärlek, var hennes slutsats. Kärlek i och
till livet ger för mig ökad visdom och energi.
Förvånas ofta över hur olikt lika vi människor
är när vi söker ett gott liv, nu likväl som för
tusen och femtiotusen år sedan. Läser nu
Karin Bojs bok, min europeiska familj, de
senaste 54 000 åren. Rekommenderas för
distans i tid och rum.

Ewa Larsson

Nu halv årsavgift 50 kr, BG 5412-6867, ange
namn, postadress och mailadress.

PÅ GÅNG
Gröna kvinnors senaste seminarium med
Elisabeth Ubbe på ABF i Sthlm om: ” De
osynliga brösten” var mycket uppskattat.
I FN:s ”Platform for Action” finns stöd att
ställa krav på regeringen att se till att kvinnor
och män gestaltas likvärdigt i media.
* Nästa aktivitet i Sthlm blir i oktober om
Den ojämställda döden, datum planeras.
* Exklusivt för Gröna kvinnor erbjuds 2X40
min om Hur en Feminist kan använda Agenda
2030. Anmälan till ewagron1@gmail.com
När nio personer anmält sig återkommer vi
om datum, det blir kvällstid.

www.gronakvinnor.se

Gilla oss på Facebook

