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Beretning om international kontakt 2016-17
v/ Vibeke Elizabeth Mygind

1. Grandmothers Circle the Earth for første gang på det officielle program
Så kom Grandmothers Circle the Earth på FNs Kvindekommissions officielle NGO-program
for første gang med ceremonien "The Rite of the Womb" Vi var over 70 deltagere i
alderen 1½ - 82 år - mest kvinder men også enkelte mænd, og der var rigtig meget positiv
respons på ceremonien En gruppe fra Standing Rock kom forbi og fortalte om den
aktuelle - og uacceptable - situation og fik donationer med for knap 300 $ En skøn
oplevelse .
Vi har fået meget positiv feedback, bl.a omtalt i nyhedsbrevet for IPPI (International Public
Policy Institute), som også har taget os under deres vinger, og tager os ind som delegerede,
så vi har adgang til møder og events i FN-bygningen.
En af de kvinder, som er aktiv i flere NGO’er – Ann Smith fra bla. ”Gather the Women” –
sendte et nyhedsbrev ud i sit store netværk og skrev at Grandmother-eventen var ”et af
dette års highlights”!
I Grandmothers har vi fået Riten overleveret af Tiffany Stevens (Skotland og Mexico) og
indvier gerne andre til den. Den er en meget kraftfuld og dybtgående ceremoni, så vi lægger
stor vægt på, at gøre det i sikre omgivelser og følge op hvis der er brug for det, og det
gælder også for alle jer, der videregiver den til andre.

2. En del af FN-systemet
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I år var vi til 3 møder i FN-bygningen, alle meget spændende og tankevækkende.
Det første var de nordiske kvindeorganisationer, som satte fokus på nordiske modeller for
ligeberettigelse. Fra Danmark var bla Karen Ellemann (minister for ligeberettigelse og
nordiske forhold, Venstre) og i salen var Pernille Skipper (Enhedslisten). Vi fk også hilst på
direktøren fra Kvinfo, som jo lige nu er ude i stormvejr med store besparelser. Vi hørte bla.
om at der ikke er meget forskning på området, men at den nyeste forskning viser at det,
man tror der virker (bl.a. kvoter) faktisk ikke har den store effekt. Det kunne være
spændende at arbejde videre i Grandmother-regi med dette – og også om kvinderne ud på
arbejdsmarkedet for fuld kraft er vejen frem. Det synes jeg at meget i tiden taler imod!
Men et rigtig spændende var det – også mødet med CSWs (FNs Kvindekommissions)
formand, brasilianeren Antonio Patriota, fortalte om hvordan det spirituelle bliver mere og
mere accepteret. I starten da kvinder fra oprindelige folk i Bolivia snakkede om Pacha
Mama i deres argumentation for miljøet, rejste det en rasende storm imod "irrationalitet".
Vi havde held til at give ham et "Grandmother the Earth"-visitkort og fortælle at vi arbejder
for at tage vare på Moder Jord og de næste generationer, og som han der sagde, så er
spørgsmålet jo, hvem der lige nu argumenterer mest irrationelt!

Det var en fornøjelse at være med til - og også at få snakket med Pam Rajput, som i over 40
år har arbejdet for kvinder i både Indien og internationalt - og som også sidder i World
Council :)https://www.youtube.com/watch?v=9_rQtrExYAQ
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På sidste dag i New York lykkedes det os at høre FNs generalsekretær António Guterres fra
Portugal – virkelig et tilløbsstykke. Også her blev der sat fokus på ligestilling og at det er
vigtigt at vælge et fokuspunkt for virkelig at sætte ind. Fokuspunktet bliver EMPOWERMENT
AF KVINDER hvor et væsentligt element er LIGEVÆRDIGHED.

3. Om de andre møder vi deltog i
På Facebook har I kunnet følge med i vores gøren og laden – mange møder og snakker – og
enkelte ture ud i sne- og især is-fyldte New York.
Her skal blot fremhæves starten på det hele: ”Consultation Day” som er den officielle
åbning af CSWs - FN Kvindekommissions - årlige Forum med møder og workshops. Her fik vi
lejlighed til at dele vores program ud for eventen, omkring 250 stk – en fin måde at bruge
ventetiden på .
Søndag aften mødtes vi i det netværk, der efterhånden er bygget op med Grandmothers og
ligesindede – vi var 35 og fik en fin snak med en filminstruktør fra Florida – og med
alderspræsidenterne Anele Heiges fra USA og Pam Rajput fra Indien, som har været til CSW
i henhv. 33 og 32 år. Her er virkelig viden at hente og muligheder for netværk!
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I år prøvede vi os en (næsten) bilfri dag i New York – byen var næsten lukket ned pga isslag
og storm og alle møder i FN-regi har været aflyst. Til gengæld var der så nogen af de andre
gæster her på vores hostel, som arrangerede en cirkel-ceremoni for de csw-deltagere de
lige stødte ind i på fælleskøkkenet. Vi blev 20 deltagere fra USA, Canada, Rusland, Thailand,
2 afrikanske lande, New Zealand, Finland og så os selv. Vi fik udvekslet adresser med
kvinden fra Finland og fortalt om vores nordiske festival til sommer.

St. Josephs Church i Harlem blev igen i år rammen om en event, hvor vi fra Grandmothers
Circle the Earth bidrog. I år var anderledes med mange unge - både studerende der er
tilknyttet NGO'en "International Public Policy Institute" som vi er delegerede for og en
gruppe unge fra Auckland, Calfornien. De arbejder med anti-sex-trafficing, som er meget
udbredt, og så iøvrigt meget kreativt som sangere, fotografer, med 3d-animation oma. Beth
Grunewald, som vi har mødtes med de sidste 4 år som en af de unge studerende, var med
til The Rite of the Womb onsdag, og hun vil sammen med en af de unge fra Auckland starte
en "Granddaughter"-cirkel i Californien - netværk når det er bedst
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En anden af de unge var netop vendt tilbage efter 5 mdr. i Standing Rock, hvor situationen
er meget kritisk, og både hun og andre fortalte om den undertrykkelse som både den
oprindelige befolkning og mange ikke-hvide er udsat for. Hun havde en sang med fra
Standing Rock, som vi håber at kunne få senere. Det var en meget stærk fortælling - og så
var der lige en 2-årig med til at give endnu et perspektiv på hvor vigtigt det er at vi passer på
Moder Jord for de næste 7 generationer!

4. Om World Council og Co-Ordinating Council
Vi har siden 2014 haft flere grupper i det internationale arbejde: World Council, Coordinating Council og de rejsende Bedstemødre. Vi er i alt 20-25, mest fra den vestlige
verden, i World Council dog også fra Afrika og Indien.
Der har været god kontakt men visioner og missioner har ikke været særlig tydelige. Efter
mange skypemøder og heldigvis også ”live-møder” i New York er der nu forslag om at samle
kræfterne i 3 koncentriske cirkler:
 i midten en kernegruppe, der står for det løbende spirituelle og praktiske arbejde
 udenfor den en cirkel af bedstemødre der støtter indenfor afgrænsede emner
 og yderst en cirkel, der kun er ”a whisper away” og kan kaldes ind til enkeltstående
opgaver.
Forslaget kommer fra de 5 Bedstemødre, der mødtes i New York i marts: Chris McBeth fra
New Zealand, Dawn Skyweaver og Anele Heiges fra USA samt Vibe og jeg fra Danmark.
Formålet er at gøre arbejdet mere enkelt og overskueligt efter 3 grundlæggende principper:
 demokratisk, flad struktur (ikke hierakisk)
 tydelighed - gennemskuelighed/transparens
 enkelhed - så lidt bureaukrati som muligt
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5. To konkrete forslag om arbejdsgrupper
Det har været meget inspirerende at komme så tæt på FN-systemet og få et tættere forhold
til de 17 Verdensmål:

Derfor foreslåsat generalforsamlingen undersøger, om der er interesse for arbejdsgrupper
om hvordan Grandmothers Circle the Earth kan bidrage til at nå målene.
1. Grandmothers Circle the Earth's bidrag til ligestilling
Med baggrund i at FN nu sætter fokus på "Ligestilling mellem kønnene" - mål 5 af de 17
Verdensmål http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene .
Det var interessant at få en hurtig "update" og at der heldigvis også blev sat fokus på de
næste skridt der skal tages. Her blev nævnt forskning som viser at det er andre forhold, der
reelt skaber ligestilling og at det vigtigste er at ændre normerne/mindsettet.
2. Vores nordiske arv og traditioner for en bæredygtig Verden
Med baggrund i den interesse, som flere medlemmer har vist bl.a. på sidste års festival.
Arbejdsgruppen kan også kigge på / inddrage andre oprindelige folks profetier med samme
sigte.
Jeg forestiller mig nogle mindre gruppe, der laver oplæg til bredere drøftelser, hvor flere
kan inddrages. Selv deltager gerne i begge – også som tovholder – hvis der er interesse, og
efter 1. november får jeg masser af tid .
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Det er også rigtig vigtigt at høre fra jer om hvad I er optaget af og gerne vil arbejde med.
Der kan være emner, som samler os på tværs af de lokale cirkler, og her bidrager både Vibe
og jeg gerne med kontakter fra det internationale netværk, som vi efterhånden har fået
opbygget i regi af Grandmothers Circle the Earth og hvor vi drager fordel af at vi nu har
været med i det internationale arbejde gennem flere år.
Det har kun kunnet lade sig gøre med hjælpen fra jer – ingen af os har råd til hvert år at
tage af sted for egen regning – men det er lige så vigtigt at sige, at det giver os en langt
stærkere position at vi kommer på vegne af JER – TAK FOR JERES STØTTE!

Fra Vibe Maegaard Mørch Sørensen og Vibeke Elizabeth Mygind
For Moder Jord og de næste 7 generationer!

