GRÖNA KVINNOR 2020
8. Medlemsbrev i september & fullmåne,
skördetider, skördefester och marknader.
Gröna Kvinnor bjuder in till två vandringar, en
i konst och urfolks tecken och en i den
biologiska mångfaldens tecken. Vi möts
utomhus och på webben, anpassat till 70+.
Ord på vägen
Vi känner säkert alla någon som inte längre får
lön för att jobbet försvunnit. Anslutna till
fackens a-kassor vänder sig dit, de som
tvingats sjukskriva sig pg av smittrisk vänder
sig till försäkringskassan. Oavsett är det flera
månaders väntetid. Under tiden finns möjlighet att söka socialt ekonomiskt bistånd vilket
ska betalas tillbaka när de olika kassorna väl
pytsar ut pengar. Vi är så priviligierade som
har ett socialt skyddsnät, ingen ska behöva gå
från hus och hem och alla ska kunna sätta mat
på bordet trots pandemi. Men det är oändligt
krångligt att lotsa sig fram och många är
inblandade i en administration som inte är
dimensionerad för stängda arbetsplatser och
pandemier. FN:s utvecklingsprogram UNDP
har i en rapport kommit fram till att en
basinkomst snabbt borde införas i medel- och
låginkomstländer så att de som känner sig
dåliga har råd att stanna hemma. Det har
nämligen visat sig att sju av tio försörjer sig
inom den informella sektorn och helt saknar
socialt skyddsnät. Basinkomst har prövats i
Finska Vasa, den gav varken mer eller mindre
jobb men den var förutsägbar och gav
trygghet. År det dags för Sverige att pröva
basinkomst? Utifrån min genusanalys skulle
det speciellt gynna kvinnor. Ewa Larsson
Ekobanken inbjuder till Zoom seminarium
KONSTEN ATT HÅLLA FLERA TANKAR I
HUVUDET SAMTIDIGT. 22 september 15.0016.30, se bif inbjudan med anmälan
www.gronakvinnor.se Gilla oss på Facebook!

Gröna Kvinnor Uppland arrangerade möten med
Kvinnokraft på Österbybruk, från vänster Merit
Aguirre, Maria Björke, Shahla Hafid, Kirsti Kolthoff,
Ewa Larsson, Gret-Lis Grönlund, Tzighe Kiflay, Bruk
Mulugeta, Ingegerd Akselsson Le Douaron.

PÅ GÅNG
Torsdagen 10:e sept. 13.00
JORDNÄRA TOLKNINGAR AV
KLIMATFÖRÄNDRINGAR
i sex skulpturer av Alice Aycock på
Djurgården. Fika på Etnografiska museet
Matmecka. Utställningen URFOLK I TRE
KLIMAT rekommenderas. Issmältningen i
Arktis, Amazonas regnskog krymper och
torka i Australien. Se bif inbjudan
Anmälan: kerstin@allergren.se
Söndagen den 13:e sept. 13.00

BIOLOGISK VANDRING I MÅNGFALD
Gröna Kvinnan Moa Larsson Sundgren tar
oss med på en vandring på ca 2 tim i
vackra Roslagen. Moa visar tio års arbete
med att stärka biologisk mångfald
tillsammans med fjällkor och roslagsfår.
Genus och maktordning kommer med i
berättandet. Medtag egen matsäck.
Vacuumförpackade frysta köttprodukter
och fårskinn kan inhandlas. Se bif
inbjudan med färdbeskrivning. Anmälan:
ewagron1@gmail.com

