GRÖNA KVINNOR
4. Medlemsbrev i stigande måne,
vattna för byte av stukturer.
Ordförande har ordet
EU valet visar att det finns hopp för både
miljöfrågor och feminism, men det gäller
att hålla i frågorna hela vägen över
valrörelsen. Gröna kvinnor gör det genom
att medverka i Nordiska Forum som
startar den 12:e juni i Malmö och pågår
till den 15 juni. Feministiskt grön ekonomi
är vårt huvudtema, ny rapport bifogas.
Vi lyfter de patriarkala ekonomiska
strukturerna bakom val av energisystem
och vart de leder. Vi belyser dagens
handelspolitik som vi vill underställa både
jämställda och hållbara mål och vad som
kan hända om det inte görs. Och vi
medverkar i samtal om hur pengar kan
förvaltas feministiskt grönt. Vi kommer
att vara med i feministparad och många
andra festligheter. Det ger oss energi till
fortsatt kamp att påskynda omställning…
Programblad medföljer detta utskick.

Ewa Larsson
Gröna kvinnor påminner om att de ojämlika
lönerna i Sverige bland Juseks medlemmar
är störst bland ekonomer där kvinnor får
84 % av männens lön. Räknas jurister och
samhällsvetare in är löneskillnaden i snitt
87 %. Det innebär att männen tjänar 13
% mer, störst är skillnaden inom privat
sektor. http://jusek.se/ En förklaring
anses kunna vara att kvinnor tar ut en
större del av föräldraförsäkringen. Det
patriarkala sättet till åtgärd är att
kritisera kvinnor och män i stället för att
föreslå förändring i systemet. Det går
alldeles utmärkt att löneförhandla för
föräldralediga, oavsett kön

Gröna kvinnor påminner också om en
kartläggning
från
affärsinformationsföretaget Bisnode som visar att i de
största bolagen är 9 av 10 vd:ar män,
med rådande omställningstakt är det
jämställt år 2031. På de högsta
chefsposterna är det ännu segare, där
dröjer det till 2065 innan Sverige har lika
många kvinnor som män på vd-nivå, säger
årets
jämställdhetsbarometer
från
Sveriges chefsorganisation Ledarna.
Slutligen lyfter Gröna kvinnor fram
Svenska läkare mot Kärnvapen som låtit
göra en Sifo undersökning om just
kärnvapen. Nio av tio svenskar vill att
Sverige ska arbeta för ett globalt förbud
mot kärnvapen. Både Tyskland, Frankrike
och England har kärnvapenbestyckade
robotar vilket även USA har. Drömmar om
ett Sovjetimperium och ökad Nato
aktivitet i Europa gör frågan högaktuell i
årets valrörelse, vilket parti kommer driva
på? http://www.etc.se/debatt/lyssna-pafolket-forbjud-karnvapen

På Gång
13 juni kl 10.00-11.30 Malmö. Panel.
Kärnkraft & kärnavfall ur ett feministiskt
perspektiv. Arr Gröna kvinnor & Milkas.
14 juni kl 10.00-11.30 Malmö. Workshop.
Feministisk grön ekonomi ger kvinnor makt
till en hållbar värld. Arr Gröna kvinnor.
14 juni kl 16.00-17.30 Malmö. Samtal.
Feministisk analys av samband mellan
global och lokal ekonomi. Arr Ekobanken.
www.nf2014.org
2 juli kl 10-12 Almedalen S:t Hans skola.
Arr. Kvinnor för Fred. Dans för sol & vind
samt föredrag Gröna kvinnor: Feministisk
grön ekonomi för fredlig omställning.

www.gronakvinnor.se och på Facebook

