GRÖNA KVINNOR 2020
3. Medlemsbrev i måne på väg till hel.
Dagarna blir längre, solen värmer - det spirar.
Tack alla som medverkade till att Gröna
Kvinnor kunde genomföra sitt årsmöte.
Corona knackade på dörren men lyckades
inte ta sig in. Speciellt tack till Irène Stenvatten som gav ett personligt föredrag och
visade bilder på sitt mytologiska konstskapande där kvinnan, gudinnan är av central
betydelse. Kraft i skapandet tillförs genom
poesi och musik då Irène låter synålen fritt
dansa. Nu tre veckor efter mötet kan jag
konstatera att den verksamhetsplan vi antog
behöver stuvas då fysiska möten begränsas.
Turliges har vi planerat två utomhusaktiviteter i form av auskulterande promenader där alla får vara kandidater. Vi lär av
varandra i arkeologisk & biologisk intressant
miljö ledda av egen expertis. Ewa Larsson

Årsmöte 2020
Kvinnokommissionens möte har abrupt
ställts in. Almedalsveckan och Cop26 likaså.
Till stor glädje är Natos militärövning Aurora
inställd. Här skulle armé, marin, flygvapen,
hemvärn och förband från bl.a Danmark,
Norge, Finland, USA och Kanada delta.
Övningen som kidnappat det vackra namnet
Aurora, morgonrodnadens gudinna, kan
lämpligen styras om så att militär kan hjälpa
till inom sjukvård och samhällstjänst i stället.
När ljuset i coronatunneln skymtar kommer

många ”veta” hur krisen kunde ha mötts
bättre. För Gröna Kvinnor är inte bomber
fredskapande och samhällskriser förebyggs
av ett starkt civilsamhälle. Det finns många
”win-win” lösningar, t ex lokal ekologisk
matproduktion som skapar matsäkerhet,
ökar biologisk mångfald, minskar transporter
och ger arbete över hela landet. Skriften
”Feministisk grön ekonomi är jämställd och
hållbar” finns att ladda ner på vår hemsida.
www.gronakvinnor.se Ett kapitel heter ”En
integrerad spelplan”. Där beskrivs hur en
ekonomisk omställning för klimatet även ska
inkludera sociala effekter. Tänker - när Cop26
flyttas till andra halvan av nästa år (kongresslokalen i Glasgow ska bli fältsjukhus) kommer
både G 7 mötet (Frankrike, Italien, Japan,
Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA
ingår) och G 20 mötet (de nitton större
ekonomierna och EU) att ha hunnit äga rum.
Coronavirusets ekonomiska effekter i en
nervös, känslig och totalt sammanflätad
global ekonomisk struktur kommer att ha
utvärderats. Några kommer hävda återgång
till det ”normala” medan Parisavtalet ställer
krav på tydliga åtgärdsplaner. Politik för fortsatt skattesubvention till kol & olja kommer
få svårt att legitimera sig. Gröna Kvinnor
byter gärna både doktor och medicin, nu.
Gröna Kvinnors nyvalda styrelse 2020:
Ewa Larsson, ordförande
Maria Björke, kassör
Ingegerd Akselsson Le Douaron, sekreterare
Eva Hallström, ledamot
Kerstin Slåneteg, ledamot
Marja Sandin-Wester, ledamot
Agneta Granström, ledamot
Johanna Norrbo, ersättare
Gunilla Larsson, ersättare
Kryssa den 5:e juni om du bor nära Västerås
eller den 6:e juni om du bor nära Enköping.
Gröna Kvinnor genomför då arkeologiska
promenader utifrån ett feministiskt och
samiskt perspektiv. Håll kollen i
medlemsbrev.
Ännu inte betalt medlemsavgift?
100 kr på bankgiro 5412-6867 Ange namn,
adress, födelseår och mejladress

