
GRÖNA KVINNOR 

3. Medlemsbrev i nymåne, vårregn i stora

delar av landet, fågelkvitter och knoppar

som slår ut. Förväntningar som spirar…

Grattiskort till Catrin Fransson ny VD på 

statliga Svensk Exportkredit, SEK. Även mindre 

företag ska med hennes hjälp hitta sin marknad. 

Gröna kvinnor påminner att marknaden ska vara 

grön, jämställd och hållbar. Något annat ”vill vi 

inte ha” 

Skäms Eskil Erlandsson, jordbruksministern som 

under åtta år inte förbättrat villkoren för 

ekologiska jordbrukare. Efterfrågan ökar men 

svenska bönder får inget omställnings stöd. På de 

ekologiska hyllorna hittar vi nu danskt smör, 

fransk getyoghurt och italiensk sallad. De 

ekologiska äggen tar slut innan de kommer till 

affären. I Sverige finns gott om odlingsbar jord, 

hög arbetslöshet, en antipatriarkal klimatsmart 

marknad och ökad efterfrågan. Men Eskil varken 

ser eller hör utan fortsätter jobba för stora 

konventionella jordbrukare och genmodifierade 

grödor, GMO. Lantbrukarnas riksorganisation, 

LRF, har en ledamot i styrelsen som arbetar på 

GMO företag och i dagarna släpper LRF kravet på 

att djurfoder ska vara fritt från GMO  

Ris till EU:s Energi- och Miljöministrar som 

ännu inte kommit överens om klimat- och miljömål 

till 2030. Sverige är ett av krångelländerna, vi vill 

fortsätta med brunkol utomlands, villkora 

omställning och tillgodoräkna oss investeringar i 

andra länder. Målen ska sedan utgöra EU:s 

förhandlingsunderlag när FN samlar världens 

länder i Paris 2015 för att anta och signera ett 

gemensamt globalt klimatavtal.  

Enligt Europabarometern anser fyra av fem att 

klimatåtgärder och energieffektiviseringar kan 

ge mer jobb och en bättre ekonomi. Gröna kvinnor 

instämmer men många politiken har inte nåtts av 

den insikten. Snart EU-val! 

Ordförande har ordet Naturen bjuder av sitt 

överflöd och generositet känns som ett nyckelord 

i valtider. Sverige kan återgå till en politik som 

medger att gå före och göra mer än vad FN:s 

olika förhandlingsresultat kräver. Vi kan visa att 

förändringsarbete inta bara är nödvändigt utan 

också roligt och ger mänskliga mervärden. 

Snuskigt rika människor blir fler även i Sverige, 

de bör ta intryck av Bill & Melinda Gates, ge av 

sitt överflöd, satsa på barn, hälsa och rättvis 

handel. Bli poppis, sova bättre och bädda för nya 

samhällsattityder. När kyrkklockorna ringde för 

allas lika värde i Jönköping 1:a maj fördjupades 

min insikt av att vi är många som förstår och som 

tagit ställning för en gemensam framtid. Men 

patriarkatet måste i karantän, kanske i tusen år, 

eller den tid det tar att bryta loss från girighet 

och över- och underordning. Ewa Larsson 

På Gång 

7:e maj kl 18.15 Sensus i Uppsala. Gröna 

kvinnor lokalt arrangerar ett seminarium om 

WTO/TTIP och jämställd hållbar utveckling 

samt lokal miljöanpassning, KOM! se bilaga 

21:a maj kl 14.00 - 15.30 Europahuset i 

Stockholm arr. SKL & SweQ, debatt inför 

EU-val ”Vem står upp för kvinnors 

rättigheter”, anmälan krävs, se bilaga

12:e-15:e juni i Malmö Nordiskt Forum 

Gröna kvinnor har seminarium den 13:e kl 

10-12 om Patriarkala strukturer bakom

kärnkraft samt den 14:e kl 10-12 om

Kvinnors röst för en hållbar värld. Läs mer

på: www.nf2014.org Och kom dit!

30:e juni till den 4:e juli Gröna kvinnor är

i Almedalen, en plats i delat rum finns kvar

att fördela till aktiv Grön kvinna, maila:

susanne.wise@gronakvinnor.se

Gröna kvinnan Birgitta Tornerhielm säljer på

http://birgitta.tornerhielm.com/beställ-

motiv

www.gronakvinnor.se och på Facebook 
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