
GRÖNA KVINNOR 
Medlemsbrev 8 mars, Grattis alla 
feminister, vi jobbar på, för framtida 
generationer, tillsammans, fler och fler. 

Gröna kvinnor har haft årsmöte och styrelsen 
presenteras här: 
Ewa Larsson, ordförande 
Maria Björke, kassör och webbansvarig 
Vivianne Gunnarsson, huvudsekreterare 
Eva Hallström, biträdande sekreterare 
Siri Lundström, Facebook 
Kerstin Slåneteg, ledamot 
Johanna Norrbo, ledamot 
Susanne Gerstenberg, ersättare 
Monica Brodén, ersättare 

 
Styrelsen kommer att arbeta utifrån beslutad 
verksamhetsplan, där finns bl. a ett tioårs 
jubileum inplanerat till tidig höst eller sen 
sommar. Har du idéer om innehåll, plats, 
människor du vill lära känna… e-posta 
info@gronakvinnor.se före sista mars. 

 
Våren är i antågande, lite tidigare detta år. 
Människor flyr från Syrien i en omfattning som 
är svår att ta till sig. Klimatet har förändrats, 
torka drivit jordbrukande människor till städer 
och till fattigdom. IS kidnappade 
människornas resning för demokrati och har 
förslavat kvinnor under mannen och mannen 
under en överhet. Historien går igen, norr om 
Mosul slås kulturarv sönder. Gröna kvinnor 
kommer fortsätta analysera samtid, ta 
avstamp i historia och lära mer om hur klimat 

och mänsklighet påverkar varandra.  
Nationalmuseet i Beirut har länge varit stängt 
men öppnade igen föregående månad, om 
någon Grön kvinna planerar för studieresa, e-
posta info@gronakvinnor.se tror vi är flera 
som vill åka och lära mer. 

 
Ordförande har ordet: Gläds över de många 
kvinnor som tar plats i makstrukturer och styr 
till social hållbarhet. Det var på 

hållbarhetsmötet i Rio+20 2012 som den 
sociala dimensionen kom med, social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet tillmäts 
nu lika värde, globalt som nationellt och lokalt. 
Gröna kvinnor var på plats och jag hör 
fortfarande Ban Ki Moon säga: Åk nu hem och 
gör jobbet! Nu gäller det att äldre och yngre 
samarbetar, vi behövs men på olika sätt. Tiden 
för omställning är knapp och solidariteten 
kommer att prövas hårt, bruna krafter växer i 
Europa och IS vill ta över världen. Gröna 
kvinnor kommer medverka på FN:s 
Kvinnokommissions årliga möte i FN, denna 
gång är det ”Platform for Action” som 
utvärderas. Det är tjugu år sedan den antogs i 
Beijing, nu träffas över 5000 kvinnor för 
fortsatt kamp för en jämställd värld. Attityder 
ska styras om och värden i livet tydliggöras. Se 
bilden nedan från bronsåldern, solhjulet rullas 
fram, våren och fruktbarheten ska firas, gör 

det du också. Ewa Larsson 

 

PÅ GÅNG   
14:e mars kl. 16.30 Church Center New York, 
Gröna kvinnorna Ewa Larsson & Vivianne 
Gunnarsson samtalar om: Jämställdhet - en 
förutsättning för hållbar utveckling. 
26:e mars Strålsäkerhetsmyndigheten har 
seminarium i Stockholm om den planerade 
Nationella planen för radioaktivt avfall, 
anmälan: Gisela.Hytte@ssm.se 
9:e maj Gröna kvinnor är på Feministiskt 
Forum, talar om Patriarkala strukturer bakom 
utvecklingen av kärnkraften och Feministisk 
grön ekonomi som motkraften. Program 
kommer på ABF:s hemsida i april.  
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