
 GRÖNA KVINNOR 

Medlemsbrev i nymåne, löven faller, 

bäddar in jorden, krafter koncentreras. 

Gröna kvinnor ingår i regeringens 

Jämställdhetsråd. Rådet har fått en 

presentation av utredningen ”Nya mål & ny 

myndighet stärker jämställdheten” . I dag har 

över sjuttio myndigheter uppdraget att 

utveckla jämställdheten inom sina områden, 

men det går för långsamt och i vissa fall 

bakåt, slår utredningen fast. 

 Kvinnor och män har inte samma 

tillgång till makt och inflytande 

 Den ekonomiska ojämställdheten är 

alltjämt intakt 

 Kvinnor och män delar inte jämt 

obetalt hem- och omsorgsarbete 

 Mäns våld mot kvinnor har inte 

minskat 

Målen beslutades av riksdagen för över 

femton år sedan och gäller fortsatt, 

utredaren föreslår nu förtydliganden och att 

en myndighet bistår genomförandet. Gröna 

kvinnor har sedan sin tillkomst för tio år 

sedan föreslagit en Jämställdhetsmyndighet; 

Våren 2017 kan det bli möjligt! 

Efter år av demokratisk förankring har 17 

gemensamma globala mål för hållbar 

utveckling vaskats fram om beslutats i FN. 

https://sustainabledevelopment.un.org/ 

Gröna kvinnor har delvis varit med på resan 

genom sitt deltagande 2012 i regeringens 

förberedelsearbete inför Rio+20 och på själva 

Rio-mötet, läs mer om processen och vår 

medverkan i bif. tioårs jubileumsskrift.  

Det nya är att hållbarhetsmålen inkluderar 

hela värdens ansvar, det vill säga även ditt 

och mitt. Gröna kvinnor har lång erfarenhet 

av att jobba med både lokalt och globalt 

fokus. I vårt första projekt med bl.a. Eva 

Moberg om att ”Avslöja patriarkala 

strukturer bakom val av energisystem” lyfte 

vi fram helheten bakom olika energi 

processer. Bakom kärnkraft finns atomvapen, 

uranbrytning och lagring av livsfarligt 

långlivat avfall. Vi är bra på helhet och 

jämställdhet, det är det som är vårt koncept! 

Ordförande har ordet                          

Kära tioårsjubilarer, det är en fröjd att samla 

så mycket kunskap i en förening och träffas 

för utbyte på årsmöten och som i år, även på 

en jubileumsdag. Ni som inte hade möjlighet 

att delta får jubileumsskriften som pdf med 

detta utskick. Skrifter i papperstryck kommer 

att finnas med på de höstträffar som 

planeras av lokala nyckelkvinnor i Uppland, 

Värmland, Halland, Sörmland och Stockholm.  

Dagen före vårt tioårsjubileum samlades 

nyckelkvinnor med styrelse, här framkom ett 

starkt önskemål om att bryta ner de nyligen 

av FN besluta hållbarhetsmålen för 2030 till 

lokalt förankrings och genomförandearbete. 

Medlemmar som har nära till Uppsala har 

möjlighet att redan på söndag ta del av 

arbetet. Vår devis är att ”Jämställdhet är en 

förutsättning för hållbar utveckling”.           

Väl mött hälsar Ewa Larsson 

På gång:  

*Den 25:e oktober kl. 13.30 – 15.30 i Uppsala  

Kungsängsgat.  12, i SV:s lokal. Bif. inbjudan                 

*30 nov Eva Hallström till Cop21 möte Paris           

*6:e dec Ewa Larsson till Cop21 möte Paris 

Du Gillar väl oss på Facebook!?  

www.gronakvinnor.se 

https://sustainabledevelopment.un.org/

