att medverka och ta ställning till sju krav som
framförs. Kraven presenterades i Aftonbladet
den 28 juni och finns på vår Facebook.

Ordförande har ordet
GRÖNA KVINNOR
Medlemsbrev i skönhetens & doftens månad
Sveriges feministiska regering har tagit plats i
FN:s Säkerhetsråd de kommande två åren.
Grattis och bra jobbat! Första året har vi
också ordförandeposten. Alla möjligheter
finns att sätta agendan för arbetet, förutom
att hantera det som händer akut. Det finns
stora förväntningar på regeringen, t ex att
kvinnor kommer med i fredsarbete och
uppbyggnad av infrastuktur efter krig, FN:s §
1325. Att rapportering av utveckling i världen
säkerställs inom ramen för yttrandefrihet och
att kvinnor och män ges likvärdiga och
jämställda media utrymmen, FN ”Platform
for Action” punkt J. Att kvinnor finns med i all
social, ekologisk och ekonomisk utveckling
enligt FN Agenda 30, SDG.
Gröna kvinnor har speciell bevakning på FN:s
fyra klimatomställningsfonder, vi menar att
deras styrelser ska ha en jämn könsfördelning. Se tidigare flyer på hemsidan.
Gröna kvinnor Stockholm ha upptakt på ABF
på temat kvinnan i media i augusti. Kvinnor
finns inte med i media i samma omfattning
som män utan och könen framställs olika.
Detta verkar direkt kontraproduktivt på
jämställdhets och säkerhetsarbete. Elisabeth
Ubbe föreläser och tar avstamp i sin
fotoutställning ”De osynliga brösten.”
I Almedalen agerar Gröna kvinnor i tillsammans med andra kvinnoföreningar och
partipolitiska kvinnoförbund. Föreningen
varken hora eller kuvad har tagit initiativet
tillsammans med Sveriges Kvinnolobby.
Jämställdhetsminister Åsa Regner kommer

I Almedalen har vi också ett samarbete med
Ekobanken på temat om det finns eller
behövs en feministisk bank. Jag tycker det är
på tiden att även banker tar ställning för
feminismen.
En
feministisk
ekonomi
förutsätter en utveckling av marknadsekonomin. Redskapen, finansiärerna ska
kunna ställa krav på vad deras pengar jobbar
med. Ekologiska och sociala värden ska ingå i
bankers ekonomiska beräkningar utifrån ett
helhetsperspektiv. Inom feministisk och
ekologisk ekonomi räknas det om det som
produceras är hållbart och på vilka villkor
produktionen sker; om arbetsmiljön är bra
och lönerna rättvisa. Även externa effekter
på miljö och för konsumenter räknas in i
värdet. En kapitalisk ekonomi har som
grundidé att allt är gränslöst och tillåtet. Kan
Ekobanken vara det feministiska valet?

Ewa Larsson
På Gång
Den 4:e juli kl 10.00 -11.30 Almedalen
Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Blir förortsfeminismen regeringspolitik?
Den 7:e juli kl 15.00 - 16.30 Almedalen
Campus Gotland, Sal D:22, Cramérgatan 3.

Feministisk Bank, vad är det?
Den 27-28 augusti Luleå Fiskemarknad,
Agenda 30
Den 30:e augusti kl 19.00 - 20.30 ABF i
Stockholm, Sveavägen 41.

Kvinnan i Media
www.gronakvinnor.se Årsavgift 100kr,
Bg 5412-6867, ange namn, adress och mail.

Gilla oss på Facebook!

