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Sverige av Ewa Larsson  
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Stockholm+50  Evenemangen pågår på Älvsjömässan och många kan följas på 

zoom.  Programme | Stockholm+50 

Den 5 juni är det Världsmiljödagen, vilken också kom till 

1972 och som Sverige är värd för i år. 

https://www.naturvardsverket.se/om-

oss/aktuellt/varldsmiljodagen-2022  

FN:s generalsekreterare António Guterras poängterar 

det globala ”existentiella hot” vi befinner oss i vilket 

kräver ”Brådskande och breda insatser att bryta 

utvecklingen”. Sverige är värd tillsammans med Kenya. 

https://www.stockholm50.global/
https://www.stockholm50.global/events/programme
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/varldsmiljodagen-2022
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/varldsmiljodagen-2022
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Men redan i morgon den 28 maj 

klockan 12-16 träffas lokala 

föreningar i Bergholmstorpet 

mellan Bagarmossen och Skarpnäck. 

Det blir en återblick från det 

tältläger som upprättades på 

platsen 1972 för att kunna 

härbärgera alla tillresta 

miljöaktivister.  Därefter festival 

med lokala musiker och poeter. Den 29 maj på samma plats och tid kommer 

stadsdelen Skarpnäcks lokala föreningar vara på plats och berätta om sina olika 

verksamheter. Kafé och mat med inriktning på miljö och hållbarhet finns mellan 

12.00-16.00 båda dagarna. Eventet arrangeras av föreningen Bergholmstorpets 

vänner i samverkan med Hammarby- Skarpnäcks hembygdsförening och 

föreningen Hållbara Skarpnäck. Du måste var på plats för att medverka. 

Den 30 maj klockan 13.30 – 17.00 på 

Clarion Hotel Sense i Luleå tas frågan upp 

om vad som är ett hållbart skogsbruk        

– från statens perspektiv och - ur samisk 

synvinkel? Hur tungt väger egentligen 

urfolksrätten när beslut tas om skogen i 

Sverige, och hur ska omställningen bli 

rättvis? Evenemang arrangeras av Amnesty 

International Sverige, Amnesty 

Sápmi och Studiefrämjandet Norrbotten 

Det går att vara med via zoom. 

Den 31 maj arrangerar END ECOCIDE Ecocide law – the Stockholm legacy – End Ecocide  

"A healthy planet for the prosperity of all" needs #ecocidelaw to 

make it real. Participate digitally in #Stockholm50 Backdoor! May 

31st, 16.30-18 CET online or in person 

Organisationen är internationell och har sedan 2016 arbetar för att göra 

storskalig miljöförstöring till ett internationellt brott inom ramen för 

Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag.  Facebook: End Ecocide 

Sweden 

https://www.facebook.com/bergholmstorpet/
https://www.facebook.com/AmnestySverige/
https://www.facebook.com/AmnestySverige/
https://www.facebook.com/AmnestySapmi/
https://www.facebook.com/AmnestySapmi/
https://www.facebook.com/StudieframjandetNorrbotten/
https://endecocide.se/may-31-ecocide-law-the-stockholm-legacy/
https://twitter.com/hashtag/ecocidelaw
https://twitter.com/hashtag/Stockholm50
https://www.facebook.com/End-Ecocide-Sweden-627814967248584/
https://www.facebook.com/End-Ecocide-Sweden-627814967248584/
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FN förbundet samlar sej på Stockholms Kulturhus på temat: 

The Peoples’ Perspective.  Pågår från 31 maj 13.00 

till 1 juni 16.00. Du kan deltaga på plats eller via 

länk  https://fn.se/stockholm50/conference/ 

Sist men inte minst hälsar nätverket Stockholmplus50, ett 

Folkforum för miljö och global rättvisa, alla är välkomna till 

event på Folkets Hus ABF Sveavägen i Sthlm den 31-1juni 

och till Segelstorg plattan den 1juni, där finns öppen mikrofon fram till klockan 

17.30, eventuellt får undertecknad möjlighet att tala om att ”Jämställdhet är en 

förutsättning för hållbar utveckling”.  

Mellan klockan 18-20 blir det gemensam manifestation på plattan, 

internationella gäster kommer vara med och  

GRÖNA KVINNOR DELTAR MED EGEN BANDEROLL!!! 

KOM OM DU VILL VARA MED I EN HISTORISK MANIFESTATION. 

Gröna Kvinnor finns på plats från klockan 17.15 och vi har gula kepsar med vårt 

namn på att synas med, leta efter Maria Björke.  

Inte nog med det, tre Gröna Kvinnor har erhållit ackreditering till själva 

huvudarrangemanget på Älvsjömässan. Det är Vivianne Gunnarsson, Eva Hallström 

och undertecknad. Vi kommer att ha frukostmöten med Sveriges 

Kvinnoorganisationer och 1325 som vi är medlemsförening i. Vi kommer göra små 

Youtube inslag på Gröna Kvinnors Facebook och skriva ner reflexioner.  

Den 7 juni klockan 17-18 kommer Gröna Kvinnor ha eget event på zoom där vi gör  

Reflektioner om jämställdhet och 
klimatförändringar 
Var: Virtuell 

Gröna Kvinnor, medlem i Sveriges 

Kvinnolobby och NGO-organisationen 1325, 

är delegater på Stockholm+50 och kommer 

att sammanfatta hur resultatet av mötet 

kommer att påverka kvinnors jämställdhet. 

De är värd för detta evenemang för att uppmuntra kvinnor att ta ledarskap över 

omställningsarbetet för att hejda klimatförändringarna. Registrera dig för att 

vara med. eva.hallstrom@gronakvinnor.se  

https://fn.se/stockholm50/conference/
http://www.gronakvinnor.se/
http://www.gronakvinnor.se/
http://www.gronakvinnor.se/
mailto:eva.hallstrom@gronakvinnor.se

