PÅ GÅNG

Juli har passerat, en månaden då stillhet nås.
Värmen får oss att vila mer och regn mottas
med glädje. Nåja, när det kommer 40 mm på
en kort stund på samma ställe blir det svårt
för jorden att ta emot. Jordaxeln vrider sej
runt alla planeter, sol och måne, nu på väg till
halvmåne blir bär till saft, sylt och marmelad.
Hushållning och varsamhet är nyckelord när gröna kvinnor arbetar
med jämställd omställning. När kvinnor för tiotusentals år sedan
gick med så-staven och gjorde hål att sätta frön i noterade de
jordens olikheter. Bibeln lär att inga frön gror på hälleberget men
hälleberget kan ge själslig styrka och mod precis som skogen.
Gröna kvinnan Susanne Gerstenberg delar med sej en dikt från
poeten Eva Ströms senaste bok ”Jag såg ett träd” TACK!
Var inte världen redan fulländad?
Var inte redan lindträdet sådant?
Med sitt hjärtformade blad?
Med sin vinge?
Med sin honung?
Vem ville ändra detta till det bättre?
Vem ville häda så?
Strödde inte almen sin konfetti?
Över oss?
Över oss alla?
Bokens sista dikt heter: ”I förskingringens tid” den avslutas med ”jag går
mot skogen, den som vissnar glad”.

Berättelsen: Nu börjar augusti, sakta dras vi in i arbete bortavid.
Bränderna i de Kaliforniska skogarna fortsätter, i Spanien, Italien,
Portugal och Frankrike ligger jorden svedd. Förundras över
människans dumhet, fast är själv en del av dumheten, kanske den
största! Situationen kräver förändring av oss alla. Häromdagen var
jordens resurser förbrukade för i år, vilket sker allt tidigare. Nu
lever vi på framtidens kapital och hade människor globalt levt som vi
i Sverige gör hade jordens gåvor, kallat resurser, varit slut i början
av april. Overshoot Day tas fram av organisationen Global Footprint
Network. Sedan 1971 har de räknat ut en budget för naturens
förnybara resurser baserad på energikonsumtion, koldioxidutsläpp,
fiske och skogsbruk. 1971 tog naturens gåvor slut den 25 december.
Orka förändra och glöm inte vad som gör dej glad.

Ewa Larsson

Tisdagen den 9e augusti
FNs Urfolksdag. Firas
över hela landet, i
Stockholm med Amnesti
pågår aktiviteter mellan
15-19 i Kungsträdgården.
Tema: Urfolks rätt:
”Snacka om Samer”
Söndagen den 4e
september seminarium
med Gröna Kvinnor
Sörmland i samarbete
med Vårdinge
folkhögskola.
Tema: End Ecocide –
Stoppa storskalig
miljöförstörelse.
Pella Thiel är en av
författarna bakom en ny
bok om Ecocide, kommer
och talar om boken.
Separat inbjudan och
Facebook evenemang
presenteras snart.
veckor.

