
Gröna kvinnor  

Medlemsbrev i nymåne, ljus finns kvar i det 
gråa november, boa, njut kultur & älska livet. 
 
Mörkret sänker sig över vår del av jorden, nu 

passar många på att njuta kultur. Varför inte 

lyssna på Nkeiru Okoyes tonsättning av Journey of 

Phillip Wheatley, den första afroamerikanska 

kvinnan i USA som gav ut en bok 1773 och ställdes 

inför rätta anklagad för att vara en intellektuell 

bedragare.http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/271

592?programid=2960  

I Stockholm startar Filmfestival med satsning på 

kvinnor. Det behövs, varje år, till dess det är 

jämställt. Likaså lönerörelser måste speciellt satsa 

på kvinnor, för om inte kvinnor hela tiden få mer 

och prioriteras mer än män bli det aldrig jämställt. 

Män måste stå tillbaka, svårt, ja men nödvändigt.  

Att jobba med beteenden och attityder borde 

vara huvuduppgiften på Coop 19 mötet när det 

drar igång i mitten av denna månad i Warszawa. 

Gröna kvinnor har gjort ett inspel till deras dagliga 

informationsblad, se bilaga.  

Böcker att läsa när regnet tilltar och soffan lockar: 

Affärsaktivisten, lönsam hållbarhet av Anna Ryott                  

Kris, fyra författare om Europas Ekonomi           

Det enda könet av Katrine Kielos                               

Jag vill ju vara fri, Lena Nyman av Annika Persson                   

Den kära leken, kedjedansrötter, Elisabet Janson                                    

Kvinnor 65+ vågar inte gå ut i stadsmiljö när det 

är mörkt, det ser lite olika ut över landet men 

snittet i Sthlm ligger på 25 procent kvinnor som 

känner otrygghet och håller sig inne i en frivillig 

husarrest. Media skriver och hetsar om överfall 

och hemska unga män. Gröna kvinnor uppmanar 

till att ta tillbaka livet på gatan, i parken och i 

skogen alla tider på dygnet, gärna tillsammans 

och förundras över den vackra stjärnhimlen.    

www.gronakvinnor.se  

Årets Mänskliga Rättighetsdagar går av stapeln 

14-16 november i Stockholms kulturhus, Gröna 

kvinnor medverka inom ramen för sitt pågående 

projekt om handel och konsumtion. Hur gör vi fri 

handel jämställd och hållbar? Ett av regeringens 

jämställdhetspolitiska mål är ”Kvinnans rätt till 

makt och inflytande” och ett av FN:s mål i 

Beijingdokumentet ”Platform for Action” under 

avsnittet Miljö är att ländernas regeringar ska 

”främja hållbara konsumtionssätt”. På WTO:s 

ministermöte i december fortsätter samtal och 

förhandlingar om fri handel, - går det att sätta 

människa och miljö i centrum i det arbetet och att 

kvinnor är med på lika villkor? Självklart säger 

Gröna kvinnor! Samtal mellan Gröna kvinnors 

ordförande Ewa Larsson, samhällsvetare och UD:s 

biträdande enhetschef för internationell 

handelspolitik Daniel Blockert, statsvetare. Länk 

till miniseminarier och länk till hela programmet: 

http://www.mrdagarna.nu/besokare/minisemina

rier/   

http://www.mrdagarna.nu/besokare/programtid

ning-i-pdf/ Se bil. med ny flyer! 

Ordförande har ordet: 

Har drabbats av åldersdiskriminering. Brottet 

utspelade sig i kontakt med en annan äldre dam 

arbetandes på bank. Hon ville pracka på mig ett 

så kallat 60+lån som skulle vara så fördelaktigt. 

Banker har konstruerat ett speciellt lån till äldre 

husägare utan stora belåningar. De sätter en 

förhållandevis hög ränta, den dubbla till dagens 

bottenlån, och säger ”generöst” att räntan inte 

behöver betalas. Varpå åren går så blir banken 

successivt ägare av huset. Tjyv å rackarspel, kallar 

jag ett sådant skamligt förslag  EwaLarsson 

På gång: 

12 nov kl 19.00 Skärgårdshotellet Kaptensgatan 2 
Nynäshamn. – Vad gör Gröna kvinnor? Arr Gröna 
kvinnor i Nynäshamn, se bil. 
12 nov kl 17.30 – 20.00 Sensus, Västra Ågatan 16, 
Uppsala. – Kvinnor, Vatten och Fred. Se bil Samarr 
Gröna kvinnor Uppsala, Kvinnor för Fred & SveQ. 
14 nov kl 13.00 - 13.20 Kulturhuset scen Ugglan 

vid entrén, Sthlm.  – MR & WTO = Jämställd och 

hållbar utveckling? Arr Gröna kvinnor riksorg.  

Vi finns på Facebook  
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