PÅ GÅNG
Måne på väg i nedan, i naturen hörs annalkande sommar,
ljuden stillar av när växtkraft samlar sej, hör energin.
Årshjulets längsta dag har passerat och nu
stundar den helg vi firar som allra mest
tillsammans med andra. Vi binder kransar
att sätta i håret och att smycka den
lövklädda midsommarstången med. Vi håller
varandras händer och dansar runt i ring, helt
generationsöverskridande. Fiol och nyckelharpa hör till,
sångerna är mycket gamla, från små grodorna till skära
havre och göra som skomakaren gör. I nattens ljus
inträder naturens och djurens magi, allt doftar extra
mycket och den kvinna som vill ta sej en man plockar nio
sorters blommor att klara tanken med så att den allra
bästa väljs ut, hälsar

Ewa Larsson

Gröna Kvinnor noterar att det numera endast finns två partier i
Sveriges Riksdag som anser att kärnkraft inte är hållbar i en
energimix, MP & V. Vi gröna kvinnor ändrar oss inte, kärnkraft &
kärnvapen är siamesiska tvillingar, båda ska avvecklas.
Gröna Kvinnor noterar att ett enhälligt Sametinget kräver att
regeringen återkallar tillståndet för en bearbetningskoncession
för gruva i Gállok. Vi noterar också att även Svenska
Naturskyddsföreningen nu ansöker om rättsprövning av
regeringens beslut då beslutet strider mot Miljöbalken.
Gröna Kvinnor noterar att för första gången sedan 2007 ökar
löneskillnaderna mellan kvinnor & män med 0,2%. Snittlönen för
kvinnor låg förra året på 35 100 vilket är 90,1% av männens
snittlön på 39 000. När ålder, yrken och utbildning rensats bort
återstår en så kallad oförklarlig skillnad på 4,5%. Samhällsanalys
med genusglasögon på visar att Sverige forcerar i patriarkal
riktning, det gäller industrijordbruk, industriskogsbruk,
gruvindustri, krigsindustri, kärnkraft och ökade inkomstklyftor
både mellan könen som inom hela det svenska samhälle.
Men, endast sju procent av de enskilda skogsbrukarna har pengar
som det viktigaste skälet till ägande av skog och många unga
väljer en hållbar livsstil. Pengar är ett medel inte ett mål i sig, nu
vrider vi om samtalet till det människor vill och
moder jord tål. Och ställer politiska krav. Gröna
Kvinnor syns när vi svänger om uti dansen.

Gröna Kvinnor
Norrbotten bjuder
in till besök och
samtal i Gállok i
juli, ”Utvecklingen
går i patriarkala
manliga skor,”
resan är nu
fulltecknad.
För frågor:
agneta.granstrom@gmail.com

Gröna Kvinnor
Värmland bjuder in
till samtal 17-18
sept, ”Fryksdalens
historia i nytt
kvinnoperspektiv”.
För frågor & anmälan:
eva.hallstrom@gronakvinnor.se

Gröna Kvinnor
Småland bjuder in
till samtal i Eksjö,
8-9 okt.
”Skogsbruk i
kvinnliga skor”.
För frågor & anmälan:
christina.glaeser@gmail.com
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