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Den indiska feministen och miljöaktivisten Vandana Shiva är en av medlemmarna
i det nya nätverket.

Ovanligt många fackföreningar, besökare från
Östeuropa och tusentals människor på föredrag, debatter, aktioner och i demonstrationer.
Så kan European Social Forum i Malmö
sammanfattas.
– Jag är jättenöjd. Det viktiga är att komma
ihåg det positiva. Till och med Sydsvenskan
skrev att sådana här forum kan man inte få
för mycket av, säger Susanne Lund, styrelseledamot i ESF Norden 2008, som uppskattar
antalet deltagare till 20 000.
Arbetaren fanns på plats för att rapportera.

jön, samtidigt som man kämpar för att
behålla jobben, sade han och berättade om
hur SDL försöker samarbeta med miljöorganisationer och vetenskapsinstitut för att
göra vad de kan på lokal nivå.
på detta är hur arbetarna själva
varit med och utvecklat en buss som drivs
med återvunnen olja.
– Det är förstås inte tillräckligt, men det
visar våra medlemmar att det är möjligt att
hitta alternativ som de själva kan vara delaktiga i, sade Roberto Cortese.
Farhågan att fackens engagemang i klimatfrågan skulle kunna gå ut över tradi-
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tionella fackliga krav avfärdade han.
– Ingen arbetare är bara arbetare. Vi
lever inte bara under de åtta timmar som vi
är på jobbet. Vad hjälper det att förhandla
fram högre löner och bättre villkor om vi
sedan inte kan andas eller förstör framtiden
för våra barn?
Jonathan Neale stämde in:
– Det kommer en dag när klimatförändringarna kan användas som ett argument
för att attackera våra rättigheter. Då måste
vi vara insatta och kunna föra fram egna
alternativ.
SARA JESWANI
sara.jeswani@arbetaren.se

Ekofeminister
startade globalt
nätverk på ESF
Under torsdagen lanserades Ekofeministiskt nätverk, i vilket ekofeminister från hela världen inbjuds att
delta. En av medlemmarna är den
världskända ekologen och aktivisten
Vandana Shiva, som också deltog
i nätverkets första seminarium.

Vandana Shiva har bland annat uppmärksammat och organiserat det indiska motståndet mot genmodifierade grödor, GMO, en rörelse som drivs av
främst kvinnor. Genmanipulerade grödor har lanserats som en lösning på
hungersnöd – manipulerade grödor ska
ge större skördar och föda fler människor. Men i praktiken är det tvärtom,
menar Shiva:
– GMO-produkter ger mindre mat,
tvärtemot vad den patriarkala kapitalismen säger. Biologiska jordbruk producerar upp till 20 gånger mer mat, sade hon
och underströk att det intressanta inte är
hur mycket grödor som produceras utan
hur mycket grödor som blir mat åt människor, eftersom stora delar av produktionen av GMO-produkter i dag går till
boskapsfoder eller blir bilbränsle.
Patenteringen är ingenting annat än
stöld av grödor, menar Shiva, som sedan
i slutet av 1990-talet samordnat motståndet mot detta genom Navdanyarörelsen,
som bland annat samlar och delar med
sig av grödor.
– Att samla och dela våra grödor är
ekofeministiska värderingar, som vi kommer att sprida vad än som sägs om att det
skulle vara stöld att spara och dela grödor. Vi har en moralisk plikt att säga nej
till förstörelsen av vår mat, sade Shiva
och berättade om hur kvinnor i södra
Indien satt sig upp mot Coca-Colafabriker i området. Vattnet som tidigare varit
allas egendom ägdes plötsligt av CocaCola, som började sälja det på ﬂaska –
tillbaka till samma människor som de
tagit vattnet från.

– Kvinnor satte sig framför lastbilarna
och sade att de inte tänkte acceptera att
deras vatten togs ifrån dem. I början
skrattade folk åt dem, men vi drev rättsprocesser mot Coca-Cola och nu har tre
sådana fabriker tvingats stänga på grund
av dessa kvinnors motstånd. Det är för
mig enastående att det är de mest exploaterade kvinnorna som tar det största
steget för att säga nej, sade Shiva.

”Det är för mig enastående att det är de
mest exploaterade
kvinnorna som tar det
största steget för att
säga nej.”
Vandana Shiva.

Under seminariet deltog också bland
andra den norska professorn Berit Ås
samt Forest Action Network från Kenya.
Nätverket är tänkt att vara ett forum
för alla som är engagerade i frågor som
rör feminism och miljö. Deltagarna på
mötet betonade att man föredrar att inte
tala om ekofeminism som en -ism, då det
ﬁnns ﬂera olika ekofeministiska inriktningar.
– Nu får nätverket växa organiskt, det
får ta den tid det tar. Ekonfeminism
handlar i dag inte om kvinnor utan om
en genusanalys som omfattar både män
och kvinnor, sade Marie Milling, som
tillsammans med Lotta Hedström, tidigare språkrör för Miljöpartiet, och Helene Ahlborg är initiativtagare till nätverket.
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