
GRÖNA KVINNOR 

Medlemsbrev i nedan; Vintergatan, the Milky 

Way, från latin Via Lactea, syns tydlig. 

Mars är en sträng månad, vårkänsla, kyla, 

dimma, regn, snö och kanske sol. Säkert är att 

varje dag stannar ljuset lite längre och 

fågelkvitter väcker oss till ett leende.  

Fjolårets styrelse efterlämnar en diger 

verksamhetsberättelse som bifogas.  

2016 ska ägnas åt att sammankoppla, väva 

ihop, Cop21 med de 17 nya hållbara 

utvecklingsmålen, detta utifrån feministiska 

perspektiv och med krav på jämställdhet, 

verksamhetsplan bifogas. 

Styrelsen ser ut som följer: 
Ewa Larsson, ordförande, 
ewagron1@gmail.com 
Maria Björke, kassör & hemsida  
maria.bjorke@livs.se 
Eva Hallström, sekreterare 
eva.hallstrom@liv.se  
Siri Lundström, facebook 
siri.lundstrom@gmail.com  
Kerstin Slåneteg, kerstin.slaneteg@gmail.com 
Karin Johanna Norrbo, jnorrbo@gmail.com 
Marja Sandin-Wester, marja2008@live.se 
Susanne Gerstenberg, ersättare 
susanne.gerstenberg@telia.com 
Ingegerd Akselsson Le Douaron, ersättare & 
vice sekreterare, ingegerd.akselsson. 
le.douaron@folkbildning.net   
Revisorer 
Ann-Sofi Matthiesen, ann-
sofi.matthiesen@ki.se 
Kirsten Brunsgaard, 
kirsten.brunsgaard@gmail.com  
Valberedning 
Märta-Lena Bergstedt, sammankallande 
ml.bergstedt@gmail.com  

Maria Antonsson, mia@rekostart.se  
Annika Laurén, annika.lauren@ekobanken.se 
Nyckelkvinnor  
Kirsti Kolthoff, Uppland 
kirsti.kolthoff@spray.se 
Kerstin Allergren, Stockholm 
allergren@bredband.net 
Sonja Lee, Sörmland 
sonjamarilee@post.utfors.se 
Samt Eva Hallström, Värmland, Susanne 
Gerstenberg, Halland & Johanna Norrbo Skåne 
 
Den nybakade rapporten efter Cop21 mötet, 

”Brist på jämställdhet i klimatpolitiken” tar 

upp könshierarkin i de ekonomiska globala 

fonder som fördelar medel till pågående 

omställning. I Globala miljöfondens råd (GEF) 

finns 25 % kvinnor, i Gröna klimatfonden (GCF) 

finns 15 %, i Klimatinvesteringsfonden finns 26 

% och i Anpassningsfonden (AF) finns 34 % 

kvinnor.  Rapporten finns med som bilaga.  

Ordförande har ordet  

Inför 8 mars kan vi göra som Helga Henschen 

sa, elda under vår vrede. Elin Wägner 

konstaterade att under första halvan av 

föregående århundrade tillämpades en manlig 

värdeskala då det gällde att bestämma vad ett 

land först och främst anses ha råd med. I dag 

kallar vi det för patriarkala strukturer och 

säger att vi vill ha en feministisk ekonomisk 

samhällsförändring. Vi låter oss inte förtröttas 

av att 80 procent av världens politiska ledare 

är män, att investerare är män och att banker 

forskarvärld domineras av män. De ska nu upp 

på banan och visa hur jämställd och hållbar 

utveckling ska gå till, Gröna kvinnor och den 

samlade kvinnorörelsen vill delta! 

PÅ GÅNG: 
5 mars kl 10,00 Uppsala Grand Trädgårdsgatan 
Kirsti Kolthoff och Ewa Larsson medverkar 
program http://sensus.se/uppsala8mars 
10 mars kl 12.00 - 12.45 ABF Sthlm Sveavägen, 
Miljö och Feminism, Ewa Larsson medverkar 
13 mars Kvinnokommissionens träffas i FN, 
Eva Hallström och Ewa Larsson är med  
20 mars 19.30 Gröna kvinnor har styrelsemöte 
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