PÅ GÅNG
13 oktober kl 14.00 - 17.00 i
Gnestatrakten, mer info kommer.

Ett sockenperspektiv på
kvinnoliv i en liten del av
Sörmland

GRÖNA KVINNOR
Medlemsbrev i nedan och blåsigt höstväder. Vi plocka in från
balkongen, terrassen och trädgården, bereder för vårens lökar.
Betydelsen av den kunskap som länge funnits om pågående
klimatförändringar når allt fler. Vi är många stolta över alla
hundratusentals unga som tillsammans med Greta, sluter samman
över hela världen och säger lyssna på vetenskapen och agera. För det
är själva görandet som ska fram i ljuset när världens länder i FN New
York presenterar åtgärder och åtgärdsförslag i veckan som kommer.
Mötet är en förberedelse att höja kraven på åtgärder inför COP25 i
Chile i dec då UNFCCC, United Nations Framework Convention on
Climate Change, ska uppdateras utifrån den nu fem år gamla Parisöverenskommelsen. FN:s generaldirektör António Guterres beviljar
bara talartid i Generalförsamlingen till länder som kan redovisa aktivt
arbete att minska koldioxidutsläpp. Det finns nio huvudspår, Sverige
tillsammans med Indien leder ett av dem. På 3 min ska de redovisa hur
utsläpp kan minska från den tunga industrin som i dag står för 30 % av
de fossila utsläppen. Förutom cement, stål, aluminium, kemikalier
räknas tunga transporter, flyg och sjöfart in. Jämställdhet ska
inkluderas i alla områden, något Gröna Kvinnor extra bevakar.
Världens Urfolk är på plats och har egen invigning, en företrädare för
urfolk i Amazonas har fått 2 min att tala i Generalförsamlingen. Om du
gillar Gröna Kvinnor på Fecebook blir du mer uppdaterad.
Noterat: Laura Kövesi är åklagare i Rumänien och har sett till att 14
ministrar, 43 parlamentariker och 250 lokala politiker fällts för
korruption. Nu föreslås hon som chef för EU:s helt nyinrättade
åklagarmyndighet Eppo, European Public Prosecutor´s Office. Grattis!
Noterat: Swedbank investerar i tre fonder knutna till amerikanska
riskkapitalbolaget Blackstone som nu bygger motorväg rakt genom
Amazonas. Swedbank vill inte ta bort fonderna men du kan ta bort
dina pengar från Swedbank! Läs mer på Fair Finace Guide.
Ordförande har ordet: 100 företag står för 70 % av de globala
klimatutsläppen där klädindustri och köttindustri, förutom tung
industri ingår, snabb förändring kan åstadkommas när de företagen
tar sitt ansvar. Det kommer de att göra när de från nästa år
inkluderande klimatutsläpp i bolagsredovisningen. För världens stora
investerare har skrivit under FN:s principer för hållbara investeringar.
En del tror att det inom tio år också kommer att ställas krav på
bolagen att redovisa påverkan på vatten, biologisk mångfald och social
påverkan, jag menar att krav från konsumenter på helhetsredovisning
redan finns och att de bolag som har insikt och förändringsvilja är de
som hör framtiden till. Så medan du och jag handlar ekologiskt,
närproducerat och djuretiskt samt byter grejer och tjänster med
varandra, kommer bolagens kortsiktiga vinstintressen framstå som
planetärt självmord. Om sedan oljepriset skenar och det införs skatt
på koldioxidutsläpp, ja då kommer sambandet mellan avkastning och
hållbarhet bli kristallklar och patriarkatet krymper

. Ewa Larsson

Maria Bergström, nyckelkvinna
Gröna Kvinnor Sörmland och
landskapsekolog, spanar efter de
forna kvinnorna i Gryts socken i
kartor, skrifter och landskap.
Ewa Larsson, ordförande Gröna
Kvinnor ger sin bild av betydelsen av
att kvinnor organiserar sig.
Vi bjuder på fika och kultur


22 oktober kl 17.30 – 20.00
Åsögatan 79 nb

Vad vet du om Máttaráhkká?
Vi bjuder kunskap om samisk utbredning i
Sverige, om internationella konventioner
som stipulerar samiska rättigheter och
funderar över dagens samiska kvinnors makt
över historien.
Gröna Kvinnor tillsammans med
Sameföreningen i Stockholm och Föreningen
för samiskrelaterad forskning i Uppsala
Ewa Larsson, ordförande Gröna Kvinnor
Nik Märak, ordförande Sameföreningen
Stockholm
Gunilla Larsson, ordförande Uppsam
Vi bjuder på fika och kultur


Till Gröna Kvinnor från Miljömagasinets
vänner
Tidningen Miljömagasinet utkommer varje
fredag. Som Grön Kvinna erbjuds du just nu
en provprenumeration på tio nummer, till en
kostnad av 70 kr. Mejla omgående
prenumeration@miljomagasinet.se


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



