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Ibland undrar jag om det skulle kunna gå att formulera en gemensam
moralisk grund i tillvaron? Går det överhuvudtaget går att få till stånd
något som vi som global mänsklighet kan hålla heligt och som känns rätt
för alla?
Med uppfordrande frågor i stil med denna ger sig Lotta
Hedström i kast med inte bara tillvarons existentiella grund, utan
också med villkoren för politiken och beslutsfattandet.
– Kan demokratin garanteras på ett trovärdigt och hållbart sätt i
en tid präglad av kriser som handlar om klimat, migration och
födotillgång. Hur skulle ett verkligt besjälat beslutsfattande kunna
se ut framöver?
Personligt hållet och utifrån ett starkt betonande av att andlighet
inte är lika med religion, även om all sann religion måste bygga
på, och starta med en stor andlig insikt, landar hon dels i att
ekofeminism är ett extraordinärt nyttigt analysverktyg och
kanske överraskande även i att andlighet är det som mest av allt
saknas i det politiska beslutsfattandet.
Efter trettio år i den svenska politiken på alla nivåer, inklusive
som språkrör för Miljöpartiet, finns mycket att minnas, beröra,
foga samman, summera och resonera kring. Vägen från Röd
ungdom till Miljöpartiet. Den djupa gemenskapen med Naturen.
Möten och lärdomar jorden runt. Kvinnan som det heliga fröets
beskyddare.
Och många både kontroversiella, inspirerande och provocerande
insikter att förmedla.

Lotta Hedström
Genom livet har hon varit lärare, rektor, biståndsarbetare,
landsbygdsutvecklare, bondmora, projektverkare, kommunbyråkrat,
lobbyist, egenföretagare, föredragshållare med mera.
Medlem och verksam i Miljöpartiet på alla plan internt och med
förtroendeuppdrag sedan 1989. Bland annat språkrör 1999–2002 och
därefter riksdagsledamot.
Nu pensionär, verksam med egen permakultur-odling i Sveriges
sydligaste glesbygd vid randen av Österlen.

