DATUM ATT KOMMA IHÅG


Tisdagen den 11 juni kl 16-18
För dig som lätt tar sig till Sthlm

GRÖNA KVINNOR
4. Maj och juni blommar mest; känns tryggt att det
fortfarande stämmer och att fira folkfest nu på torsdag.
Inför EU-valet argumenterade fyra partier att de utdömda
kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 skulle fortsätta köras.
Vattenfall, som äger Ringhals svarade bestämt nej, det skulle
blir alldeles för dyrt att säkerhetsuppgradera dem. Partierna
kräver svensk export av kärnkraftsel till EU-länder som
använder kol. Partierna vill sätta marknadskrafterna ur spel
genom fortsatt svensk skattesubvention till kärnkraft som de
påstår är fossilfri. Dessa fyra partier har majoritet i riksdagen
och skulle kunna bilda regering, om ny partiledare för L vill.
Gröna Kvinnor vidhåller: Kärnkraft är tvilling till atomvapen,
ingen lösning på förvar av kärnavfall finns, uranbrytning är en
miljöskadlig verksamhet. Vi vill fortsätta planerad avveckling!
Sol och vind finns och teknik för lagring i både berg och i
batterier utvecklas varje dag och blir allt framgångsrikare.
Gröna Kvinnor har ansökt och fått bifall att bli medlemmar i
Miljörörelsens kärnavfallsekretariat, MILKAS. Vi vill vara med
och ta ansvar för det gigantiska livsfarliga kärnavfall som måste
förvaras säkert i hundratusentals år och som ingen ännu vet
riktigt hur det ska bäst ska ske. http://nonuclear.se/om-milkas
Aktuellt på regeringens skrivbord
Kvinnor För Fred arrangerar, tillsammans med Internationella
Kvinnor För Fred och Olof Palmes internationella center, en
Manifestation för att Sveriges Regering ska anta FNkonventionen för ett globalt Kärnvapenförbud. Gröna Kvinnor
medverkar genom att läsa upp det remissvar föreningen
skickat in till förmån för ett antagande, se bilaga.
Gröna kvinnor är, liksom medverkande arrangörer och 85 % av
svenska folket, för nedrustning av kärnvapen. Ett
kärnvapenangrepp får ödesdigra konsekvenser för allt liv på
jorden. Nio kärnvapenländer håller i dag resten av världens
länder som gisslan, engagera & organisera dig för nedrustning!
Ordförande har ordet: Jag har skrivit om filosofen Jonna
Bornemark tidigare, nu har jag läst hennes senaste bok ”Det
omätbaras renässans” och håller helt med om att räkna och
mäta allt som görs ger föga glädje. Så möt blomstertiden med
öppet sinnelag och oräknade minuter, låt hjärta vara med och
livet pågå, det är tillsammans vi väljer vilket liv vi vill leva.

Ewa Larsson

Manifestation på Mynttorget
invid Sveriges Riksdag
Sveriges Regeringen ska anta
FN-konventionen för ett globalt
kärnvapenförbud


Tisdag & Onsdag 18-19 juni
För dig nära Lycksele i Västerbotten

Organisationsutveckling i
Lycksele med omnejd. Gediget
program med bl. a kvinnliga fiskare,
Fjällorna, lokala växters
kulturhistoria och biologisk
mångfald samt traktens samiska
historia. För att få program och delta
i hela eller del av programmet,
kontakta
kerstin.slaneteg@gmail.com


Fredag 2 aug kl 15.00-16.30
Lördag 3:e aug kl 10.00-12.30
För dig i Jämtland/Ångermanland

”Vi lever i en krigisk parentes,
någonting annat har funnits”
Seminarium på UR-huset i
Näsåker, gudinnemuseet.


Föreningens medlemsavgift 100kr,
betalas på bankgiro 5412-6867, skriv
namn, adress, mejl & födelseår.



