
 GRÖNA KVINNOR 

Medlemsbrev & sommarsolstånd, bilaga 

med betraktelse av dagen medföljer. 

I år fyller Gröna kvinnor 10 år! 

Det vill vi fira med dig, boka in:  

Söndagen den 23 augusti, hela 

dagen i Kulturhuset Ytter Järna. 

Temat är hur Gröna kvinnor arbetat 

målmedvetet feministiskt för att styra om 

jämställt & hållbart. Jubileumsskrift är på G. 

Program kommer under sommaren. Vi vill att 

du anmäler ditt intresse redan nu till: Maria 

Björke, maria.bjorke@gronakvinnor.se Dock 

senast 1:a augusti! Vi bjuder på korta 

föredrag, kultur, mat, möjliggör för samtal 

och promenad. Behov av resestöd och 

eventuell ekonomist support anges vid 

anmälan. Välkommen hälsar Styrelsen. 

Om kvinnor inte har makt över sin kropp hur 

ska de då kunna skaffa sig makt över 

omställning och kunna se till att pengar jobba 

jämställt & hållbart? Människan föds fri. 

Beslut TTIP; 29 juni kommer EU-parlamentet 

igen pröva att rösta om TTIP, ett mer 

omfattande frihandelsavtal mellan EU och 

USA. Omröstningen stoppades för några 

veckor sedan då det stod klart att förslaget 

inte skulle få majoritet i parlamentet. 

Oenigheten gäller  en investerings-

skyddsmekanism, ISDS, som ska garantera att 

ett utländskt företag inte ska förlora sitt 

investerade kapital om landet på rättsliga 

vägar omöjliggör förväntad vinst. Den 

föreslagna klausulen i TTIP avtalet innebär 

att skiljedomsmål mellan företag och stater 

ska avgöras vid speciella internationella 

domstolar som inte står under nationell 

lagstiftning och inte erbjuder offentlig insyn. 

Detta måste ändras innan utvidgad frihandel 

kan undertecknas, frågan är om det är gjort 

till veckans omröstning? Gröna kvinnor 

menar att ISDS helt bör tas bort från TTIP. 

Ordförande har ordet 

COOP 20 håller på att förberedas över hela 

världen, även inom Gröna kvinnor. Vår 

ställning är att kvinnors kraft i 

förändringsarbete ska lyftas fram, kvinnor 

som bärare av familjer och lokalsamhällen.  

Inom anglosaxiska länder benämns kvinnor 

ofta som offer för klimatförändringar i andra 

delar av världen. I själva verket är det 

kvinnor som sköter den nära tryggheten och 

säkerheten, producerar mat och organiserar 

det dagliga livet. Det är den kunskapen och 

styrkan som ska leda en klimatsmart 

omställning och lokalt beslutsfattande samt 

vägleda nationell fördelning av pengar. Post 

Millennium målen, Beyond 2015, slår fast att 

det inom alla länder finns fattiga och rika. 

Kvinnor utan inflytande dominerar bland de 

fattiga och män med snuskigt mycket pengar 

dominerar de rika. Det vill Gröna kvinnor 

ändra på! Ewa Larsson 

På gång: 
 
21 augusti Gröna kvinnor tio år, 
Jubileumsskrift presenteras.  
22 augusti, styrelse, nyckelkvinnor, 
valberedning och revisorer träffas på 
Kulturhuset Ytter Järna för att delge 
varandra sin kunskap. 
23 augusti, Gröna kvinnor bjuder på 10-
års jubileum på Kulturhuset Ytter Järna 
med korta inlägg från vår händelserika 
historia och speciellt inbjudna talare. 
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