GRÖNA KVINNOR 2020
1. Medlemsbrev i måne på väg till hel i
en vinter som blåser bort. Ser fram
emot decenniet då vi genomför.
Årsmöte Gröna Kvinnor den 14 mars.
Mötet blir i Sthlm, förfrågan om rese- och ev.
bobidrag skickas till: info@gronakvinnor.se
Styrelse och Nyckelkvinnor har allt betalt.

Ordförande har ordet
COP25 sägs slutat i ett fiasko, själv tycker jag
att en tillnyktring skedde. Det finns länder
som inte accepterar mänskliga rättigheter,
där kvinnan underställs män. Det finns länder
som bygger hela eller delar av sin ekonomi på
olja. Det finns länder som bolag plundrar och
bara lämnar skit kvar. Och de flesta länder
bygger sin infrastuktur på olja. Alla påverkas
av samma ekonomiska system och det blev
väldigt tydligt på COP25 mötet. För att ändra
strukturer krävs mod och pengar och alla
välfärdsländer tycker inte att det är självklart
att de ska bidra ekonomiskt. Civilsamhällets
internationella organisationer tog plats även
inom beslutsområdet och jämställdhet lyftes
ordentligt fram. Folkrörelserna kräver aktion
och tydliga krav ställdes på jämställdhet, på
naturens rätt och på urfolks kamp och rätt att
slippa bli mördade när de höjer sin röst. Till
COP26 ska kvinnor inkluderas i ländernas
förhandlingsdelegationer. EU blev det land
som flera länder nu lutar sej emot. Det
återstår hårt arbete fram till nästa möte i
Glasgow då länderna ska berätta hur de
minskar sina utsläpp. USA demokraten John
Kerry lovade ”krig mot de stora pengarna”
Gröna Kvinnor vill ha lagstiftning med hårda
sanktioner. Fortfarande är Parismålet möjligt
att nå, klokt näringsliv jobbar redan med
omställning och ser marknadsfördelar. Mer
info på vårt årsmöte.

Ewa Larsson

Gilla Gröna kvinnor på Facebook, där
finns daglig rapportering från COP25.

Gröna Kvinnor gillar pengar om de arbetar
hållbart, inget tjafs längre, Sverige bör vara
en god förebild. Och naturen ska ha sin rätt,
vilket helt uppenbart behöver lagstiftas och
som en del länder redan gjort. Handelsfrihet
ska inkludera både dem som producerar
varor och tjänster och dem som lever och
verkar på de platser där naturresurser tas i
anspråk.
Att produktionens negativa
konsekvenser glömts bort i marknadsspelet
menar feministiska ekonomer är förklaringen
till att vi fått just ojämlikhet och miljöproblem. I dag dela alla på bolagens skapade
olägenheter därför att finansmarknaden
fortfarande saknar tydliga miljö- och
jämställdhetskrav, det pengarna jobbar med
kan vara hur miljö- och könsvidrigt som helst
och samtidigt ge multiklirr i kassan för
fondsparare och aktieägare, det vill vi ändra
på! Koldioxidskatter och stopp för skattesubventioner till fossil industri drivs på COP
möten. Även Sverige skattesubventionerar
ännu fossila bränslen, en fullständig
orimlighet som måste upphöra, NU!

Gröna Kvinnor gratulerar
Marija Gimbutas, litauisk arkeolog, tas i år
upp på UNESCOS världslista för att uppmärksamma att 2021 är hennes 100-årsdag
som nu ska firas med ett årsjubileum. Marija
Birutė Alseikaitė-Gimbutienė, 1921-1994, var
antropolog och pionjär inom arkeomytologi. I
beslutet står att firandet ska uppmärksamma
personligheten, verk eller händelser som har
bidragit till ömsesidigt berikande av kulturer
och som hjälper till att främja internationell
förståelse, närmare relationer mellan folk
och fred. GK menar att Gimbutas forskning
om det gamla Europa är världsunik då hon
belyser kvinnans del i samhällens utveckling.

UNESCO deltar sedan 1952 i minnet av

Medlemsavgift 100 kr betalas in på
bankgiro 5412-6867
Ange namn, adress, födelseår och
mailadress
kom att bli mest verksam i USA sedan
hontvingats fly dit via några års studier i Tys

