GRÖNA KVINNOR
2. Medlemsbrev i svartmåne, vapen skramlar
i patriarkala strukturer. Tänd ljus och rökelse
som hjälp att hålla kvar tro, hopp och kärlek.
Ordförande har ordet
Gröna kvinnor har haft årsmöte, det bästa
hitintills sägs det  För ännu ett år har ni valt
undertecknad till ordförande, tackar för
förtroendet.
Till
sekreterare
Vivianne
Gunnarsson och Eva Hallström och till kassör
Maria Björke. Ansvar för medlemmar har
Susanne Wise, Facebook Siri Lundström och
hemsidan ska utvecklas i grupp med bl. a
nyvalda Maria Bergbäck. Ersättare är Kerstin
Slåneteg och Monica Brodén. Tack Agneta Falk
för dina år i styrelsen.
I detta medlemsbrev speglas mycket elände,
min uppfattning är att det går bakåt för
jämställdheten, klyftor mellan människor ökar,
religiösa företrädare gör anspråk på rätt över
kvinnans kropp och patriarkala strukturer biter
sig fast som kärnkraftskramare, Natoanhängare och kemikalieindustri. Samtidigt
sluter sig fler människor samman, kvinnor
organiserar sig och nya definitioner på hur en
annan ekonomi kan se ut växer fram. Gröna
kvinnor behövs mer än någonsin att sprida
kunskap om hur grundläggande ekonomiska
spelregler kan ändras, civilsamhällets roll i
pågående omställningen och nödvändigheten
av kvinnors organisering. Med detta brev
följer en definition på vad Feministisk
Ekonomi är, sprid den gärna och så syns vi i
rörelsen den 8 mars, hälsar Ewa Larsson
Kära Gröna Kvinnor! Vi har en Facebook-sida
där vi delar sådant som är både allmänt
intressant och specifik föreningsinformation,
tex inför årsmöte eller andra events. Vi önskar
få hjälp med att få vår sida "Gillad" - ju fler
som gillar, desto fler kan vi nå ut till! Så, har
du inte redan gjort det, gå in och "Gilla",
sedan passar du på att bjuda in alla dina

Facebook-vänner att gilla sidan också! Eller
åtminstone de du tror har intresse av en
levande, hel planet och en hållbar framtid... :)
Extra bonus blir det om du dessutom anger att
du vill få alla våra poster i ditt nyhetsflöde annars syns bara ca vart 5:e av våra inlägg(!)
Tack för hjälpen att synas för fler!"
Varma hälsningar Siri Lundström
Egna barn ingen mänsklig rättighet, befäster
Gröna kvinnor nu relaterat till pappan som
inte vill erkänna faderskap till två utan endast
ett barn efter en lyckad insemination med
tvillingar som resultat. Embryon är ingen
beställningsvara vilket även gäller för
surrogatmödraskap där vi tillsammans med
Sveriges kvinnolobby och EU-parlamentet
kallar det trafficking, d v s handel med kropp.
Ändrade strukturer förutsätter ändrade
utgångspunkter; när det gäller vår skog så vill
Gröna kvinnor att utgångspunkten ska vara att
”skydda skog för biologisk mångfald och för
kommande generationer”. Dagens politik
tycks utgår ifrån att ”mängden skog som kan
sparas ska baseras på redan beslutad budget”.
Sociala, ekologiska och ekonomiska värden ska
väga lika, beslöt världens länder i RIO+20, det
ska gälla alla politiska beslut, även för skogen.
Amanda Haworth-Wiklund jobbar med:
”Carbon Disclosure Project”,CDP, vilka gör
global statistik över storföretags utsläpp av
växthusgaser. Hennes devis är: ”What gets
measured, gets done”, hemsida: www.cdp.net
Svenska regeringen har nyligen motarbetat EU
förlag om bindande mål för energieffektivisering och förnybar energi. Gröna
kvinnor menar att det behövs bindande
utsläppsmål, kunskap tycks inte räcka för
förändring eftersom inte utsläppen minskar.
För att spä på eländet kan vi berätta att
systerlandet Finland tänker bygga nytt
kärnkraftsverk 16 mil från Sollefteå. På

Nordiskt Forum 12-15 juni lyfter vi frågan på
seminarium där bl. a Ulla Klötzer är inbjuden.
Maja Borgs dokumentär, ” Future my love”
finns på SVT- play Dox film. Underbart sevärd
tycker Gröna kvinnor, filmen dammar av
gamla tankar, ger dem större visioner.
Arbetets värde får nya kläder, poetiskt galna,
härligt vackra; sätter igång egna tankekonstruktioner för en jämställd & hållbar värld.
GMO grödor står på Gröna kvinnors anti-lista,
vi jobbar för ekologiskt och långsiktigt
hållbart. EU-kommissionen har föreslagit att
länder ska tillåta odling av en ”ny sorts”
genmodifierad majs. EU:s utrikesministrar är
oense och tolv av dem ber nu kommissionen i
ett öppet brev att dra tillbaka förslaget. Vad
säger Carl Bildt? Jo, tillsammans med fem
andra länder, England, Spanien, Finland och
Estland, säger han att Sverige är för att de EUländer som vill ska få odla GMO majs och sälja
produkterna inom EU. Tyskland signalerade ny
linje och avstod från att rösta, vilket är
oroväckande. Det multinationella kemiläkemedels och jordbruksföretaget Monsanto
som producerar genmodifierade frön och dess
kemiska
tillbehör
må
jubla,
deras
årsomsättning 2013 var 13,504 miljarder
dollar. Läs mer på: http://hejdagmo.se/ Gröna
kvinnor stöder nätverket HEJ DÅ GMO.
”No hay leche - Hay balas” är graffitimålat på
husvägg i Caracas. Det betyder ”finns ingen
mjölk bara kulor ” parollen skanderas också av

de tusentals vitklädda kvinnor som med
blommor i händerna marscherar mot våld, för
mjölk och för reda i politiken. Venezuela
befinner sig i stora regeringssvårigheter.
Landet producerar endast olja och importerar
allt annat för egen konsumtion. Exporterande
länder har nu dragit öronen åt sig eftersom
inflationen galopperar och betalningar
riskeras. Mjölken som tidigare kom i
tankfartyg från Tyskland uteblir om inte
betalning sker i förskott eller i dollar. Landet
har nu stor varubrist, kvinnor och barn
drabbas hårdast. På sanskrit står ordet krig för
”avsaknad av kor”, kanske något för en Grön
kvinna att fundera på.
Gröna kvinnor har på seminarier belyst faran
med BisfenolA, ett hormonellt ämne som även
i små mängder stör fortplantningsförmågan.
2011 förbjöd EU bisfenol i nappflaskor och
Kemikalieinspektionen föreslog 2012 förbud
mot bisfenol i kvitton och biljetter. Regeringen
avvaktar dock med beslut och tillsätter nu en
utredning. Frankrike förbjuder bisfenol i alla
plaster som kommer i kontakt med mat från
2015. Vi uppmanar föräldrar till försiktighet.
Naturskyddsföreningen
har
rekommendationer på sin hemsida om bl a plastleksaker.
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyhete
r/13-punkter-som-giftbantar-forskolan
EU Parlamentet har beslutat rekommendera
kriminalisering av sexköp enligt svensk modell
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/euparlamentet-tar-stallning-mot-prostitution
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På Gång 8 mars
DAGS FÖR LÖN HELA DAGEN
Manifestation för jämställda löner
Efter 15:53 jobbar kvinnor gratis. Varje dag.
Räknat från kl 8.00 – 17.00
Plats Sergelstorg kl 15.00 - 15:53
Stafett tal av partiledare, partiernas
kvinnoförbund, ideella kvinnoföreningar,
Gröna kvinnor är med! Se bif. flyer med alla
talare. Arr. Sveriges Kvinnolobby
Gröna kvinnor finns även med i 8-mars
arrangemang i Södertälje, Laholm och i
Skarpnäck

KVINNOR SYNAR UPPSALAS VATTEN:
ÄR VÅRT DRICKSVATTEN SÄKERT?
Uppsalas vatten visar på höga halter av
skadliga ämnen. På St: Olofsgatan 40 Kl 12:1512:55
presenterar
Gröna
kvinnor
efterforskningar kring de upptäckter som
gjorts. Med Gröna kvinnorna Kirsti Kolthoff
och Johanna Norrbo, samt Jan Englund, kemist
som arbetar med vattenrening.
Arr: Gröna kvinnor. Hela programmet
www.sensus.se/uppsala8mars

www.gronakvinnor.se

