GRÖNA KVINNOR
8. På väg till fullmåne, vi tänder ljus.
I alla tider har människor vandrat och de har fått arbeta…

Den totala andelen kvinnor i riksdagen
minskade med årets val. Av 349 ledamöter är
152 kvinnor, 43,5 %, och 197 män, 56,5%. Det
har påverkat det politiska klimatet, ropen på
vapen har hörts högre än rop för konfliktlösning, klimatförändringar marginaliseras.
Snittåldern är 45.5 år, två riksdagsled. är över
60 och fem under 40 år. En homogen grupp
dominerad av män har tagit plats att forma
vår framtid. De kan inte samarbeta och driver
alla oss andra att leva i ovisshet om det blir
nyval eller öppning för samarbete till 29 dec.
Gröna kvinnor gillar samarbetsregeringar
Åsa Regner Jämställdhetsminister, just nu
oklart hur länge, har gedigna feministiska
kunskaper. Gröna kvinnor bjöd in henne på
seminarium om Kvinnans Rätt till sin kropp
inom EU. Nu har hon också ansvar för äldre,
och barns sociala rätt, stöd och skydd.
Hoppas hon hinner med Jämställdheten.

Värmlands lokala gupp träffades den 28:e
november hemma hos styrelseledamoten Eva
Hallström. Gruppen på åtta personer
formulerade olika aktiviteter, främst inom
energiområdet där förhärskande patriarkala
strukturer fortfarande råder. Fortum ska nu
sälja ut sitt ägande i Karlstad, Gröna kvinnor
vill påverka att köpet blir demokratiskt.

Ordförande har ordet.
Politiker som representerar 87 %, kan inte
samarbeta vilket gör att 13 % bestämmer. Ett
främlingsfientligt parti har rösta två gånger i
riksdagen och lyckades med det fälla en
minoritetsregering. Den mindre minoriteten
myser och vill nu reglera rådande praxis. En
återspegling av en tidsanda som skrämmer
och mycket tyder på nyval. Jag hade sett
fram emot en budget som tar klimathoten på
allvar, som ger stöd till utsatta och förstärker
skolors resurser. Själv tänker jag kräva svar
från dagens två största partierna varför de
vill bygga en så kallad förbifart baserad på 30
år gammalt tänk att biltrafiken ska öka.
Trafiken minskar nu och kollektivtrafiken är
överlastad. Kvinnor åker kollektivt mer än
män, att bygga ut och rusta upp är både
klimatsmart och jämställt. Jag vill ha tydliga
besked, mer tunnelbana, spår och bussar inte
det gamla planerade största vägbygget
någonsin.

En undersökning gjord i Nacka och Värmdö
visar att väsentligt fler pojkar än flickor är
nöjda med sitt utseende. Och? frågar Gröna
kvinnor. Är det inte det reklam och tevespel
går ut på, bekräfta stereotypa bilder och visa
flickor som underordnade. Gröna kvinnor kan
förse media med forskningsmaterial från 70talet och framåt där samma iakttagelser
gjorts, hur kön formas och stereotyper bildas.
Då fördes en bred politisk debatt, i dag är det
Sveriges Kvinnolobby som via insamlade
medel köpt tunnelbanereklam att påvisa
bilders påverkar, i synnerhet på tjejer.
Den 29:e november invigdes Sveriges första
Kvinnohistoriska museum i Umeå, kassör
Maria Björke och valberedare Märta-Lena
Bergstedt var på plats och lyckades komma
in, en rapport biläggs medlemsbrevet.

Ewa Larsson

PÅ GÅNG
6:e dec kl 18.00 - 21.30 Rival, Mariatorget 3
Sthlm. Från Nordiskt Forum med Kärlek till
framtiden. Sista anmälningsdag i dag, se
Sveriges kvinnolobbys hemsida.
www.sverigeskvinnolobby.se
21:a dec kl 15.00 Markuskyrkan i Björkhagen.
Dansa in Midvinter i med Gröna kvinnan
Maria Rönn. Ingen anmälan krävs.

www.gronakvinnor.se
Finns också på Facebook

