
Gröna kvinnor 

Medlemsbrev inför sommarsolstånd, magiska 
dygn enligt gammal folktro, låt dig hänföras… 
 
Kvinnans röst för en hållbar värld, heter Gröna 
kvinnors projekt för 2013-2014. Susanne Wise 
jobbar för högtryck med förberedelser att samla 
föreningens styrelse och nyckelpersoner i första 
veckan i augusti. Vi ska väva en gemensam väv 
med olika färger i varpen. Platsen för mötet är 
Skogsnäs i undersköna Ångermanland. Välkommen 
till Gröna Huset 
 
Ewa Larsson kommer tydliggöra kvinnans röst för 
hållbar konsumtion och tillväxt på jämställda 
villkor, ekonomisk omställning och sociala 
möjligheter. Rapporten, Grön Feministisk Ekonomi 
ska nytryckas.  Vi kommer att medverka på WTO-
möte. World Trade Organization - Home page 
 
Som medlem i Stockholms stad, Stockholms län, 
Uppsala län, Värmlands län, Västernorrlands län 
samt ytterligare minst ett län, kommer du till 
hösten och/eller våren bjudas in till möten. Själva 
och tillsammans med samverkande organisationer 
kommer vi vaska fram redskap att organisera sig 
och ge kvinnor en röst för en hållbar värld.  
 
Hela styrelsen är engagerad i detta projekt, våra 
röster kommer att höras! Avslutning med givande 
och tagande av all ny kunskap blir i Malmö på 
Nordiskt Forum Malmö 2014 – Sveriges 
Kvinnolobby  
  
Vi har Platform for Action Beijing Platform for 
Action och Cedaw konventionen CEDAW:s hemsida 
under kudden, de kommer få sällskap med Rio 
deklaration Rio+20 - United Nations Conference on 
Sustainable Development och Milleniemål 
millenniemålen | åtta mål för en bättre värld att 
sova på dessa magiska nätter. Några blommor får 
också plats när vi drömmer och formulerar den 
framtid som kvinnor vill ha. 
 
Gröna kvinnor tänker Globalt och handlar lokalt, 
med genusglasögonen på 
www.gronakvinnor.se vi finns på Facebook 

Kärnvapnen ska bli färre, säger Barack Obama när 

han nu besöker Tyskland. USA har kärnvapen på 

sex flygbaser i Europa vilket innebär att Europa är 

ett stridsmål. Sammantaget finna ca 17 300 

kärnvapenbestyckade stridsspetsar fördelat på 

Ryssland, USA, Frankrike, Kina, Storbritannien, 

Pakistan, Indien och Israel, i den storleksordningen. 

Så länge något land har kärnvapen kommer alltid 

något annat land att vilja ha, därför vill Gröna 

kvinnor avveckla all kärnkraft och alla kärnvapen.  

Ordförande har ordet  

Boken ”Fred med Jorden” kom ut mitt i brinnande 

krig våren 1940, där skrev Elin Wägner & Elisabeth 

Tamm om exploateringen av naturen och förordar 

varsamhet, giftfritt & kvinnokraft. Jag återkommer 

ofta till Elin Wägner under sommaren, ”Dialogen 

fortsätter” är läst två gånger men finns ändå med i 

packningen till min skogshydda på Udden.  

Ja så var det skogen, Karin Åström, vice ordf. 

Naturskyddsföreningen, gav hård kritik mot 

Miljövårdsberedningens förslag i SvD den 17 juni. 

Hon skriver att majoriteten av dagens produktiva 

skog är negativt påverkad av skogsbruket och att 

36 procent av avverkningarna inte klarar dagens 

lågt ställda krav. Skogsvårdslagen kan inte hejda 

pågående utarmning och beredningen innebär 

ingen förändring i det avseendet. Politiken har allt 

ansvar för införande av sanktionsmöjligheter, att 

arealskyddet förstärks och åtaganden för 

skogsägare tydliggöras. Att fortsätta låta 

marknadsliberala krafter styra över politiken är 

ohållbart. Vi vill införa genusbudget viket 

beslutades i Platform for Action 1995 och som 

väldens länder var överens om skulle vara infört 

2005. Nu är vi inne i ett nytt århundrade, kvinnors 

röst ska höras och makt fördelas jämställt! 

EwaLarsson 

På gång: 
27:e juni Samarbete med KSAN på deras tjejkurs. 
2:a - 5:e juli Maria Björke, Vivianne Gunnarsson, 
Susanne Wise & Ewa Larsson representerar Gröna 
kvinnor i Almedalen sponsrade av 
samarbetsorganisationen Milkas. Se separat bilaga. 
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