Ordföranden i Sveriges Kvinnolobbys
medlemsorganisation träffas en gång per år,
förra året tog vi ställning för en feministisk
flyktingpolitik.

GRÖNA KVINNOR
6. Medlems & Nätverksbrev
Kraftfulla lågtryck dominerar, finn
skönhet och ro i det intensivt mörkgröna

Gröna kvinnor uppmanar till
Eld upphör och tyst minut på FN:s
Fredsdag 21:a september
FN:s Internationella fredsdag inträffar
mitt under det tidsintervall som de
omfattande Svenska krigsövningarna
Aurora 17 pågår, vi uppmanar till att
avbryta krigsövningen för att gemensamt
manifestera med en tyst minut.
Den 21 september är FN:s Internationella
fredsdag. Då uppmanar FN krigförande
länder till ett 24-timmars långt eldupphör
för att påminna om att det finns andra,
icke våldsamma sätt att lösa konflikter
på. Världssamfundet uppmanar också till
en tyst minut mitt på dagen och
Generalsekreteraren brukar själv ringa i
New Yorks Fredsklocka kl 12.00.
Det vore stort om de som aktivt
medverkar i pågående krigsövning
stoppar kl 12.00 och gemensamt håller en
tyst minut. Även kyrkor och moskéer
borde kunna manifestera för fred genom
att ringa i klockor och göra utrop om fred
på jorden, säger Ewa Larsson, ordförande
för Gröna kvinnor

1.Extra resurser för kvinnors nödvändigheter
och akuta insatser för att motverka sexuella
övergrepp och människohandel i flyktingläger
och i konfliktområden.
2. Insatser för att hjälpa kvinnor och flickor att
ta sig över gränserna och söka asyl i Sverige.
Kvinnor och deras medföljande barn ska ha
särskild prioritet bland kvotflyktingar.
3. Ökad säkerhet och skydd vid ankomst till
Sverige, till exempel tillgängliga boenden,
resurser för kvinnor som är gravida eller har
små barn, och stöd för kvinnor som utsatts för
våld och övergrepp.
4. Att kvinnors specifika asylskäl erkänns och
att asylprocessen och systemet för
familjeåterförening i Sverige har ett
genomgående jämställdhetsperspektiv.
5. Att kvinnor med familjeanknytning får egna
uppehållstillstånd som inte är knutna till
mannen och att kvinnor och flickor ges
permanent uppehållstillstånd för att få
ekonomisk självständighet och trygghet.
6. Ökat stöd till kvinnoorganisationer i
konfliktområden samt till den svenska
kvinnorörelsen och kvinnojourer i Sverige som
tar emot kvinnor och flickor som har utsatts
för våld och människohandel.
7. Kvinnors aktiva deltagande i fredsprocesser
i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution
1325 om kvinnor, fred och säkerhet.
Lobbyn firar nu 20 år, kom med och fira!

Ordförande har ordet: Det är 122 av FN:s
medlemsländer som antagit förbudet mot
kärnvapen men bara en tredjedel av dem,
35 länder, som säger att de ska
underteckna
avtalet.
Efter
ett
undertecknande måste avtalet ratificeras i
ländernas egna parlament och först när 50

länder gjort det träder avtalet i kraft.
Risken är stor att Sverige inte kommer att
skriva på, regering utreder frågan och
oppositionen säger tydligt nej. Jag hoppas
att det inte blir som med ILO-konvention
169. Sverige var stark pådrivare för att FN
skulle anta konventionen 1989 och den
trädde i kraft 1991, utan att Sverige själv
hade antagit den. Konventionen gäller
ursprungsfolk och stamfolk och reglerar
deras rättigheter. Sverige har fortfarande
inte undertecknat den! Ewa Larsson
Väldigt tråkiga nyheter, EU gick på
regeringens linje och har nu bestämt att
inte reglera hur mycket skog Sverige får
hugga ner. Svensk EU-opposition har inte
protesterat. Utgångspunkten var att EU
ville sätta ett tak för avverkning därför att
skog kan ses som ett negativt utsläpp då
den binder koldioxid, när träd huggs ner
frigörs i stället koldioxid. Regeringen
lobbade för svensk skogsindustris linje. De
hävdar att nyplanterade träd binder
koldioxid under sin tillväxt, de räknar då
inte in att det tar femtio år innan trädet
vuxit upp. Miljöorganisationer som
Naturskyddsföreningen och Greenpeace
varnar nu för att koldioxidutsläppen
kommer att öka. Gröna kvinnor vill
påminna om att det under de senaste sju
åren huggits ner lika mycket träd i Sverige
som under hela 1990-talet. Frågan går nu
vidare till EU:s ministerråd.
Förslag: När dagarna blir kortare och
mörkret faller kan det kännas gött med en
styrkande bok. ”Daring to Drive, A Saudi
women´s awakening”, är en sådan bok.
Författaren Manal al-Sharif arbetar som
kvinnorättsaktivist och författare, hennes
moderland är Saudiarabien men bor nu i
Dubai. Manal använder mycket sociala
medier för att nå ut och jobbar mest
under synonym. Ett av Manals offentliga
uttalanden är: ”Varför förbjuder Herren
oss att lyssna på musik när själva naturen
är en skapelsens symfoni”.


DATUM ATT KOMMA IHÅG

Den 21 september
FN:s Fredsdag
Manifestera med en tyst minut kl
12.00, på Tunnelbanan, i kön på
lunchen, i affären, ja var du än är!

Gröna kvinnor Halland

Tyst manifestation
FN:s Internationella fredsdag
Torsdag 21 september. Samling:

Stortorget Laholm kl. 12 – 13

Den 14 oktober kl 17-20
Slottsbacken 8 i Stockholm
Gröna kvinnor är medlemmar i
Sveriges Kvinnolobby som firar
20 år, välkommen!
Anmälan senast 29 september
https://simplesignup.se/event/100402sveriges-kvinnolobby-20-aar



