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Dåtid – Nutid – Framtid
Kvinnominne – Näsåkers
gudinnemuseum i Ångermanland



GRÖNA KVINNOR
6. Medlemsbrev I högsommar, bär och frukt mognar,
svamp börjar dyka upp, vi vilar i nedan.
Den 29 juli tog naturens resurser slut för i år, nu lever vi
på skuld. Det är definitivt inte klimatsmart. Riksdagens
opposition har fortfarande inte sagt annat om
klimatåtgärder än att kärnkraft ska byggas och att vi ska
flyga mer för att utveckla tekniken. FN har räknat fram
att det finns 26 miljoner klimatflyktingar, av dessa är 20
miljoner kvinnor och barn. Åtgärder krävs NU! Inför
kommande klimatmöte i december, UNFCCC, COP25
pågår förberedelser över hela världen. Internationella
kvinnoorganisationer påminner om att redan på COP23
beslöts en Gender Action plan. De länder som antagit
planen, t ex Sverige genom EU, ska göra jämställdhetssatsningar både vid klimatanpassning och vid arbete för
att minska klimatutsläpp. Tekniksatsningar får 92 procent
av de globala medlen fördelade genom klimatfonder,
ingen könsanalys finns ännu på företagens satsningar.
Största klimatförstöraren är krig, despotiska patriarker
har tillgång till massförstörelsevapen, världen är farligare
än någonsin. Historiskt brukar den som har starkast
vapen vinna, men i ett atomkrig finns inga vinnare.

Ordförande har ordet
Jag väntar på att Trump ska få frågan om hur många
människor, städer och länder han är beredd att utplåna
med kärnvapen. I Sverige vill 80 procent av befolkningen
skriva på FN:s konvention om att nedrusta kärnvapen,
men det saknas en politiks majoritet. Demokratin lever
farligt även i vårt land. Jag undrar vilken politisk
majoritet som ska ta det växande civilsamhällets oro på
allvar? Teknik finns, olika yrkeskompetenser har förslag
och vetenskapen kunskap. Dags för närvarande, aktiv och
jämställd politik, klimatomställningen behöver växla upp.

Ewa Larsson

Fredag 2 aug kl 15.00 - 16.30
Lördag 3:e aug kl 10.00 - 11.30
I SAMBAND MED URKULT
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
Program:
Vi lever i en krigisk parentes
MÄRTA-LENA BERGSTEDT
Arkeolog, historiker och skribent.

Älgkor & modersmyter
EWA LARSSON
Ordf Gröna Kvinnor, Fil. Kand.
samhällsvetenskap, med 40-år i politiken.

Brytningstider
GUNILLA LARSSON Fil. Dr. i Arkeologi,
forskare Cemfor med fokus samiskt kulturarv

Framtiden
LO HÖGBERG, Vägvisare på Kvinnominne,
Social entreprenör, Freds samt Miljöaktivist.
G R ÖN A K VI N N O R Å N G E R MA N LA N D


Klimatfestival - Vinterviken
Stockholm

31 aug kl 12 – 22
Fokus på möjligheter, hopp och ett samhälle
som är aktivt, utifrån frågan: vad är nästa
steg? Festivalen består av paneldebatt,
seminarier, workshops, performance, musik,
konst och mycket mer. Gröna Kvinnor
medverkar. Vill du representera Gröna
Kvinnor kontakta Kerstin Allergren
Nyckelkvinna Sthlm kerstin@allergren.se
GRÖNA KVINNOR STOCKHOLM


Föreningens medlemsavgift 50 kr för
2019, 150 kr för resterande 2019 & 2020,
betalas på bankgiro 5412-6867, skriv
namn, adress, mejl & födelseår.

