PÅ GÅNG

GRÖNA KVINNOR
Medlemsbrev i sensommar, åska och regn har rensat
luften, månen är halv och frukter lockar generöst från träd.
Noterat
Svensk gruvindustri lobbar hej vilt i EU parlamentet för att EU:s
mineralregler, som är strängare än de svenska, ska lättas upp.
Skamligt, skäms direktörer och bolagsstyrelser. Gröna Kvinnor
håller kollen på er och vi hjälper till att sprida kunskap om ert
miljövidriga beteende. Försiktighetsprincipen ska alltid gälla och
forskning visar att kvinnor, mer än män, bryr sig om att vara
försiktiga och först ta reda på och försöka eliminera miljöskador.
När det gäller gruvbrytning i norra delen av Sverige kollidera
också gruvintressen med renbetesmarker. Här har samma
gruvdirektörer berättat för forskare att de tycker att det i dag tas
för stor hänsyn till samers åsikter, vilket är i strid med gällande
internationell och implementerad lagstiftning, se medlemsbrev
nr 5 som finns på vår hemsida www.gronakvinnor.se

Ordförande har ordet
Känns lite omtumlande, att L som enda parti i riksdagen ivrat för
fortsatt kärnkraftsutbyggnad är känt, men nu har SD och KD sagt
detsamma, tre partier, varav ett stort. Hur kunde det bli så här?
Jag trodde att kärnkraftsivrarna definitivt var på väg ut. Inget av
partierna har berättat hur de tänker finansiera en utbyggnad och
uppgradering av äldre verk. I Frankrike, Finland, Ryssland, Kina
och nu Polen är det staten som går in med medel. L tycker också
det är ok att medlemsavgift till EU finansierar Euroatoms
forskning på bridreaktorer. Nu planeras att separera ut den
kostnaden från EU avgiften, länderna ska själva få avgöra om de
vill betala forskningen. Hur kommer då en borgerlig regering
besluta? Gröna Kvinnor kommer att säga NEJ!

Ewa Larsson

21 augusti kl 15.00
Afternoon tea med
Gröna Kvinnor på
Norrbottensteatern i Luleå
Föreläsning av ordförande
Ewa Larsson som spanar
efter jämställdhet och
kvinnor som förebilder samt
historiskt kring den samiska
kvinnans ställning
Gröna Kvinnors nyckelkvinna
i Norrbotten Agneta
Granström har samiskt
påbrå, hon berättar om sitt
arbetar med samiska frågor i
Norrbotten
Gröna Kvinnor bjuder på
"Afternoon tea" te, kaffe,
smörgås och fikabröd, mer
information på Facebook

25 augusti kl 14.00-16.30
på Sergelstorg Stockholm
Gröna Kvinnor med IKFF
och Kvinnor för Fred
FÖRBJUD KÄRNVAPEN
SKRIV PÅ
FN-KONVENTIONEN ! För
Gröna kvinnor medverkar
Ewa Larsson, ordförande och
Michel Diaz Nocetti, se bilaga
Medlemsavgift 100 kr sätts in
på Bankgiro 5412-6867, ange
namn, adress & mailadress



