
GRÖNA KVINNOR 

6. Medlemsbrev i stigande måne, snart är 
hon Hel och vi har ett nytt styre i Sverige 
 
Gröna kvinnor medverkar på olika sätt i 
valarbeten. Vi lyfter jämställdhet och 
miljöfrågor men konstaterar att 
majoriteten av partierna inte riktigt  
förstår nödvändigheten av jämställd och 
hållbar omställning. Som undersökningar 
ser ut nu får vi nytt styre i riksdag och i 
många kommuner och landsting. Då gäller 
det att vara beredd med att ställa krav på 
att budgeten ska Jämtegreras.  När FN 
föreslog om implementering av jämställda 
budgetar kallades det för att göra ”Genus 
budget”, målet för genomförande var 
2005. I Stockholm skrev det moderata 
finansborgarrådet under EU:s deklaration 
om införande av jämställd budget 2009. 
Men ingen i nuvarande styre bryr sig.  
De gröna i Sthlms landsting bad 2008 att 
Gröna kvinnors ordförande skulle göra en 
handledande rapport om genus budget, 
den bifogas med detta brev som stöd i 
lokalt omställnings- och lobbyarbete. 
 
Gröna kvinnor vill påminna om att det nu 
pågår färre krig i världen, men att de som 
pågår är extremt grymma mot kvinnor och 
barn. Vi vill också påminna om att militär 
upprustning historiskt sett har använts för 
att hålla industrier och sysselsättning i 
gång. Kunskapen om att en annan värld är 
möjlig är i dag global, pengar ett redskap.  
 
Rapport: ”Feministisk grön ekonomi”, 
visar jämställdhet som en nyckel till fred 
och en hållbar världsomställning.  

Ladda ner på: www.gronakvinnor.se  
 

Ordförande har ordet 
Att organisera sig, gå samman och driva en 
fråga är ett vinnande koncept som också 
Gröna kvinnor tillämpar. År 2012 
avslutades Rio + 20 mötet av FN:s general-
sekreterare Ban Ki Moon med orden ” Åk 
hem och gör jobbet”. Civilsamhället är 
nyckeln till den jämställda och hållbara 
omställning som pågår. På Gröna kvinnors 
sensommarmöte med styrelse och 
nyckelkvinnor tog vi fasta på det och 
presenterar här omställningsaktiviteter. 

Ewa Larsson 

 
Redan På Gång 
”Mat och hållbarhet” Gröna kvinnan 
Annika Lundegårdh arrangerar onsdags- 
träffar på restaurang PriMaten i Uppsala 
Science park. Se bif. inbjudan.   
6 september ”Kvinnor bygger 
klimatsmart” Gröna kvinnan Siri 
Lundström i Hölö visar husbyggnation 
utifrån lokalt material, anmälan se bilaga. 
23 september 17-30 ABF Stockholm. 
Gröna kvinnan Annika Laurén inbjuder till 
seminarium om ”Mikrokrediter för 
hållbar utveckling”, se bif. inbjudan 
7 oktober, ”Kvinnors röst för en hållbar 
värld” Gröna kvinnor Stockholm har 
medlemsmöte på Lilla Teatern, 
uppföljning av Nordiskt Forum, lokal 
inbjudan kommer.  
10 oktober ”Bryt patriarkala strukturer 
inom energisektorn”, vi studerar lokal 
energiförsörjning på plats utanför 
Katrineholm. Lokal Inbjudan kommer.          
18 – 19 oktober ”Kvinnors företagande 
inom solsektorn och skapande av 
permakultur” Studium i Värmländska 
Sunne, lokal inbjudan kommer.  
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