GRÖNA KVINNOR
På väg till fullmåne, krafter samlas till
sommarsolstånd; fortsätt gödsla.
Gröna kvinnor Stockholm träffas i Björkhagen
måndagen den 20:e juni kl 18.00, dagen då
sommarsolstånd inträder. Gröna kvinnan och
danspedagogen Maria Rönn leder cirkeldans.
Inbjudare Kerstin Allergren, se bif. inbjudan.
Gröna kvinnor, Siri Lundström och Ewa
Larsson uppvaktade riksdagsledamot Stefan
Nilsson MP i socialutskottet den 8 juni. Vi gav
också
samtliga
riksdagsledamöter
ett
informationsblad undertecknat av en 40 olika
intressenter. Önskan är att miljöpröva älvar
och släppa på lite vatten i de stora torrfåror
som finns i Norrbotten. Landsbygden kring
älvarna skulle leva upp och ge möjlighet för
småskaligt företagande, en viktig social insats.
Agenda 30 mål 5 om jämställt inflytande, mål
8 om anständigt arbete och mål 15 om hållbar
markanvändning ligger till grund för Gröna
kvinnors medverkan. Se bif. folder.
Gröna kvinnor har medverkat i öppet brev till
Stefan Löven om att kvinnoorganisationer ska
vara med i arbetet med Agenda 30. Sveriges
Kvinnolobby samordnade och CSW nätverket,
där vi ingår, jobbade fram texten. Brevet
publicerades i Dagens Arena den 7 juni och
finns på vår Facebook. Se artikeln i bilaga
Gröna kvinnors styrelse och nyckelkvinnor
hade arbetshelg 3-5 juni i Sunne. Värmland.
Eva Hallström samlade till möte med Gröna
kvinnor Värmland hemma hos sig den 4 juni.
Höstens agenda är genomarbetad och
fastställd. Aktiviteter informeras genom
medlemsbrev.

Gröna kvinnor Sörmland arrangerade en
samtalskväll om hur Agenda 30 kan kopplas till
feministiska engagemang. Sonja Lee inbjöd till
träff i Gnesta där Siri Lundström presenterade
den nya flyern om storskalig vattenkraft. Ewa
Larsson talade om kopplingen till jämställd
hållbarhet och patriarkala stukturer.
Gröna kvinnors styrelse beslöt den 10:e maj
att Ewa Larsson skulle skriva en debattartikel
till Dagens Samhälle om det ojämställda att ett
parti med två språkrör endast byter ut
kvinnan. Artikeln fick stort genomslag på MP
kongress och flera media hakade på.
Föreningen har fått mycket positiv respons för
sitt anti patriarkala ställningstagande.
En medlemsvärvnings inleds, vi vill bli fler så
att många kan dela på jobbet. Styrelsen
uppmanar alla att värva en medlem!! Och
har du ännu inte betalat medlemsavgiften
passa på nu! BG 5412-6867 Kampanjarbete
planeras, idéer mailas: info@gronakvinnor.se

Ordförande har ordet
Våren har varit intensiv för Gröna kvinnor, vi
efterfrågas och har roligt tillsammans. Olika
idéer prövas och vår kunskap om hur
jämställdhet kan integreras i allt förändringsarbete föder fram tankar och verkstad i det
omställningsarbete som pågår. När jag tänker
på föda fram så uppskattades det mycket att
jag och föreningens ena revisor, Ann-Sofi
Matthiesen gav blommor till de kvinnor som
ockuperade BB-Sofia i Stockholm. Flera gröna
kvinnor vill gå vidare med frågan att själv få
bestämma hur och var ett barn ska frambäras.

På Gång
Almedalen 7:e juli kl 15.00 - 16.30 Sal D:22
Campus Gotland, Cramérgatan 3. Feministisk
Bank, vad är det? Gröna kvinnor & Ekobanken
har seminarium tillsammans.

Gilla oss på Facebook!!

