DATUM ATT KOMMA IHÅG

 
Onsdagen 3 juli kl 10.00-10.50
Almedalen, Hamngatan 3

GRÖNA KVINNOR
Medlemsbrev på väg in i den totala grönskan vill jag
inleda med en dikt från Linnea Axelssons diktsamling
AEDNAN (landet, marken, jorden på nordsamiska)
”Vågorna, de vänder därute, trevar vilset mot dammens
rygg. I nästan hela mitt liv har jag följt de där vågorna.
Sett älven komma rinnande mellan fjällsidorna. Men just
här utanför bromsas den upp, hålls tillbaka. Jag ser ju hur
älven vill rinna förbi men hålls kvar för att dammen står
där i vägen som en hämning i naturen. Och jag har nog
inte alltid kunnat skilja naturen från mig själv.”
Gröna Kvinnor har genomfört sin årliga
organisationsutveckling, denna gång i Lycksele och vid
Vindelälven; den fria obrutna älven som dansade för oss.
Samtidigt som vi balanserade över älven beslutade UNESCO att
älven skulle utses som ett biosfärsområde.
Ett biosfärsområde är ett område där naturen bevaras
samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas.
Beslutsfattare och markägare ska ta hänsyn till naturen för
utveckling, inte underordna den. Ett stort steg i rätt riktning för
att leva i samklang med naturen, något som Gröna Kvinnor
arbetat för sedan den startades som en grön fri feministisk
röst. Se bif. pressuttalande
Andra veckan i maj presenterade FN:s forskarpanel för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster en rapport som
sände chockvågor över världen, en miljon djur- och växter
hotas av utrotning beroende av människans användning av
land och hav, direkt exploatering av arter, klimatförändringar,
föroreningar och invasiva arter som kan ta över när obalanser
uppstår. Forskarna är tydliga med att trenden går att vända,
under förutsättning att människan ändrar sitt sätt att leva.
Gröna Kvinnor har tagit fram tolv parametrar för att leva ett
gott liv utan att tära på naturen eller på varandra, ett gott
jämställt och hållbart liv. Vill du ordna ett seminarium eller
samtal där du bor så här av dig till ewagron1@gmail.com

Miljöfrågans sociala dimensioner
- Hur kan jämställdhet och rättvisa
bli till redskap i bygget av ett
hållbart samhälle?
Medverkande: Ewa Larsson, Gröna
Kvinnor. Carl Schlyter, Partiet
Vändpunkt. Hanna Nelson,
policyrådgivare för Oxfam. Emilia
Bjurgren, oppositionsborgarråd
socialdemokrat Sthlm
Moderator: Benita Eklund
Arrangör: Syretidningarna
10.50-11.35 Eftersnack


Fredag 2 aug kl 15.00 - 16.30
Lördag 3:e aug kl 10.00 - 11.30
(Samtidigt som URKULT pågår)

Kvinnominne – Näsåkers
gudinnemuseum i
Ångermanland

Dåtid – Nutid – Framtid
En resa tillsammans
från senaste istid följer vi
älgkons vandringar
genom kulturella
brytningsperioder
fram till dagens kvinnas livsrum i
tidsåldern Antropocen
- Vi formar framtiden och
maktstrukturer tillsammans


Föreningens medlemsavgift 50 kr för
2019, 150 kr för 2019 & 20120, betalas på
bankgiro 5412-6867, skriv namn, adress,
mejl & födelseår.



