
GRÖNA KVINNOR 
5. Medlemsbrev i regn & sol, svampen 
växer och rosorna doftar… 

 
Nordiskt Forum i Malmö var en fantastisk 
feministisk energikick. Tio gröna kvinnor 
delade på arbetet att stå i monter, 
informera och hålla seminarier bland 
20 000 deltagare, övervägande kvinnor. 
Ingrid Ranke från Värmland rapporter om 
seminarierna, biläggs detta brev.  
 
Ordförande har ordet 
 
Kvinnans rätt till sin kropp var 
återkommande seminarieinnehåll. Det 
handlade om våld riktat mot kvinnor, 
sexualiserat våld, sexualiserad reklam, 
surrogatmödraskap och rätt till abort. För 
en kvinna kan rätten till sin egen kropp 
förändras över en natt. Som i Polen efter 
ett val med byte av ideologi, eller i 
Spanien. Sverigedemokraterna går till val 
på att sänka abortgränsen i Sverige och en 
utbrytargrupp från Kristdemokraterna går 
till val på att ta bort aborträtten helt. Det 
pågår också en diskussion inom EU om vad 
”kvinnans fria vilja” egentligen betyder. Så 
passa på att uppdatera dig med läsning av 
Gröna kvinnors: ”Förändring, religionens 
påverkan på kvinnans mänskliga 
rättigheter i EU”, biläggs 
Ekonomi var också ett hett ämne på 
Nordiskt Forum. Patriarkala värderingar av 
olika arbetsuppgifter som resulterar i 
ekonomiska orättvisor under en kvinnas 
hela liv. Gröna kvinnor bidrog med sin 
nybakade rapport om Feministisk grön 
ekonomi. Tänk globalt handla lokalt. 

Rapporten biläggs. Ewa Larsson  

 

Glad nyhet 

På www.ekoweb.nu finns info om att 
svensk ekologisk grönsaksodling ökat och 
nu ligger på 13 procent av den totala 
grönsaksodlingen. Efterfrågan av 
ekologiska livsmedel har ökat från 2012 till 
2013 med 13 procent. Kul tycker Gröna 
kvinnor! Ekolivsmedel gör gott för 
konsumenten, gott för producenten och 
gott för jorden. Vill du som medlem 
arrangerar seminarium på temat? 
Kontakta: susanne.wise@gronakvinnor.se 
Vår nya rapport kan tjäna som underlag. 
 

Media 

Gröna kvinnor är medlem i Sveriges 
Kvinnolobby, tillsammans agerar vi för att 
de politiska partierna ska säga nej till 
surrogatmödraskap, här ett debattinlägg: 
http://www.aftonbladet.se/debatt/article
19102125.ab 
 
På Gång 
 
Gröna kvinnor i Almedalen 
2 juli kl 10.00 – 12.00 i S:t Hansskola, S:t 
Hansgatan 32. Kvinnor för Fred bjuder in 
genom Laholms nyckelkvinna, Susanne 
Gerstenberg. 
10 – 11 Dansen – helande för kropp och 
själ med danspedagog Maria Rönn. 
Cirkeldanser som har inspirerats av folkliga 
danser från t ex Balkan.          
11 – 12 Feminismen, pengarna och den 
fria handeln med samhällsvetaren och 
ordförande för Gröna kvinnor Ewa 
Larsson. Ny rapport: ”Feministisk grön 
ekonomi”, visar att jämställdhet är nyckeln 
till fred och en hållbar värld. 

www.gronakvinnor.se och på Facebook 
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