Om international kontakt – indtryk fra kvindemøder i New York, marts 2016
Sammendrag af oplæg på Årsmødet i Grandmothers Circle the Earth, Danmark, april 2016 /Vibeke Mygind

"Bedstemødre" i alle aldre og af begge køn var med til ceremonien "Empower Grandmothers to Heal the
Earth" i Harlem 12. marts i forbindelse med at FN-Kvinder over to uger fejrer den internationale kvindedag
Vi havde en dejlig dag med vandceremoni - trommer - fortælling om Grandmothers Circle the Earth –
cirkelarbejde om vand, uddannelse og ligestilling - og masser af sang 

Det har været – og er – en stor udfordring for World Council at mødes hen over landegrænser og med
store tidsforskelle. Heldigvis er der også andre bedstemødre som laver et godt stykke arbejde, og her så vi
5 der mødtes i år: bagerst: Vibe og Chris McBeth (New Zealand) – forrest Anele Heiges (USA),
undertegnede og Lorraine McRae (Canada og den første kvindelige Chief i hendes Ojibwa-community).
Senere på ugen fik vi en god snak med endnu et medlem af World Council: Pam Rajput fra Indien, som har
kæmpet for kvinders rettigheder i mere end en menneskealder.
Og så var der regnbuelys til næsten alle 

Stor anerkendelse til Alice Garrick for det store arbejde, som hun og Gather the Women gør i Pakistan for
at give de unge kvinder et alternativ til prostitution gennem uddannelse til jordemødre.
Vi hørte om de barske livsbetingelser, som store dele af befolkningen i de såkaldte bricklands lever i,
nærmest som slaver, og hvor man ved at børn bliver solgt.
I mit arbejde herhjemme i Danmark starter vi nu et større projekt med at styrke børns sprogudvikling fra
de er helt små, og Alice og jeg har aftalt at hun får info herom, som måske kan give inspiration til udvikling
af deres lokale projekt.
Projektet finansieres delvis gennem salg af skønne tørklæder, sjaler og tasker, og det hjalp vi så med 
Det blev et møde med modsætninger, idet det foregik i en penthouse lejlighed i Ritz Plaza på 42.etage med
kæmpe solterrasse!

Berta Cáchera var en forkæmper for sit folk, Lenca’erne i Honduras, for miljøet og for menneskerettigheder. Men det var en kamp med store menneskelige omkostninger – hun var blevet truet på livet
flere gange og 4. marts blev hun skudt i sit eget hjem.
På dette møde fortæller Bertas unge datter om mordet på sin mor og hendes kamp, som datteren nu
fortsætter. Det var en bevægende oplevelse at høre denne unge stærke kvinde tale både her i fm FNs
kvindeorganisation møder i New York og på demonstrationen foran Honduras’s konsulat senere på dagen
for at kræve en uvildig undersøgelse af mordene på både Berta og en anden fra bevægelsen, der blev
skudt 10. marts.
Både FN og flere NGO'er har fordømt mordene og pengene er nu stoppet til den dæmning, som aktiviterne
protesterede imod fordi den fuldstændig ville ændre forholdene for de lokale beboere, incl. Lenca'erne
https://globalnyt.dk/…/fremtraedende-aktivist-myrdet-i-sit-…
Denne dag satte vores danske hverdag og virkelighed i perspektiv – mange ting kan gøres meget bedre i
Danmark, men lad os huske på vores ytringsfrihed og demokrati og være med til at udbrede disse værdier.

Forårssol i New York efter en spændende workshop om behovet for nytænkning og at spiritualitet kan
hjælpe med at finde svar på hvordan problemer kan løses.
Og at det er tys-tys at snakke om i FN-systemet, selvom det første tanker om et FN allerede i 1941 var
baseret på spiritualitet.
Her er vi fra "Grandmothers Circle the Earth" sammen med skønne kvinder fra "International Public Policy
Institute" og "Gather the Women"

En supergod dag havde vi i selskab med Women’s Perspective på workshoppen ”Sustainable Development:
The Power Tool for Women and Girls” – og det var ”værktøjer, der virker”!
Især Dana Dakin, der fortalte om hvordan hun som 60-årig (i USA) gik på såkaldt pension, tog til Ghana og
ved at rejse mikrolån til kvinderne har fået skabt bæredygtig udvikling i lokalsamfundene.
Initiativet mødte stor modstand – især fra mændene. Men Dana fortalte et typisk eksempel på
udviklingen, hvor hun nogle år efter starten mødte en familie igen og hvor manden tidligere var meget
imod ordningen, sad han nu i haven og hjalp med at plukke bønnerne fra konens mark, der var startet med
mikrolån. For det virkede jo!
Og med kvindernes større indflydelse på økonomien, kommer flere af pigerne i skole, så projektet både
giver økonomisk bæredygtighed til familierne, men også fremmer uddannelse og kvinders status i
samfundet.
Se mere her. Også de øvrige indlæg var spændende:
Dana Dakin

Ann Smith – fra bl.a
Gather the Women

Paula Nesbitt er vi i
kontakt med – hun arb.
m dansk forsker

Rosemary Williams,
økonom og ildsjæl

FN har besluttet disse 17 mål for bæredygtighed, som skal gælde for alle verdens 193 lande frem til 2030.
På mange måder er FN en umådelig tung og bureaukratisk organsiation, men fremskridt er der!
For det første gælder målene nu for alle verdens lande. Dernæst har det været en ”nedefra-og-op” proces,
hvor mange organisationer og interesser har deltaget i udviklingsarbejdet – i modsætning til tidligere
tiders ”top-down” proces, som man kunne se ikke gav de ønskede resultater.

Se en kort beskrivelse fra Folketingets Udenrigsudvalg og et politikkatalog med bidrag fra 25 danske
organisationer til hvordan vi fra dansk side kan medvirke til at opfylde målene.
Her er også inspiration til os i de danske cirkler – hvad vil vi arbejde med?

Stor tak til medlemmerne og foreningen for at dække udgifterne til flyrejse og overnatning – og for jeres
interesse og opbakning til arbejdet!

Fra Vibeke og Vibe

