
GRÖNA KVINNOR 

Medlemsbrev i nymåne, med virvlande 

vindar, klara färger och krispig luft 

Klädda i svart, protestera Polens kvinnor om 
ytterligare inskränkningar i landets 
abortlagstiftning. I dag medges abort endast 
om kvinnan blivit våldtagen, fostret är skadat 
eller kvinnan riskerar sitt liv. Det nya 
förslaget innebär totalförbud mot abort. 
Kvinnans rätt till sin kropp kan förändras 
efter ett val, så skör är aborträtten även inom 
EU.  Förutom att kraftfullt stödja de polska 
kvinnorna så jobbar Gröna kvinnor preventivt 
och vill att alla landsting i Sverige erbjuder 
gratis preventivmedel till unga och vi jobbar 
för att det ska bli EU:s rekommendation. På 
vår hemsida finns rapporten Change att 
ladda ner, på svenska, engelska och spanska.  
 
I Saudiarabien har tusentals människor 
undertecknat en petition med krav om att 
kvinnor ska få fullständiga mänskliga 
medborgerliga rättigheter genom att avskaffa 
det manliga övervakningssystemet. Gällande 
system ger män rätt att bestämma över 
närstående kvinnors möjligheter till studier, 
resor och giftermål, oavsett kvinnas ålder.  
I landet bor dryga 24 miljoner människor, 
skola och hälsovård är gratis men endast 14 
% kvinnor arbetar, kvinnor och män hålls 
åtskilda i det offentliga rummet och kvinnans 
klädsel regleras i lag. Gröna kvinnor stödjer 
de modiga kvinnor som tagit initiativet till 
petitionen!  
 
Kvinnans menstruationscykel, det vill säga 
halva jordens befolknings erfarenheter, är 
fortfarande hysch hysch. Nu finns dock 
möjlighet att ladda ner Pms-podden!  
Där bryts åsikter om hormonpåverkan, är det 
en social konstruktion, så som Simone de 
Beauvoire menade, eller en verklighet som 
påverkar alla kvinnor men på olika sätt och 

med olika styrka. Nytt avsnitt varje vecka och 
det är Pms-förbundet som är utgivare.  
Pms står för premenstruellt syndrom. 
Kvinnor i fertil ålder påverkas olika, ca 20 
procent tros ha svårare påverkan. Gröna 
kvinnor menar att om det handlat om män 
och deras kroppar hade kunskapen om pms 
varit väl känd och dokumenterad.  
 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Skönt att inte längre ha pms, men lite saknar 
jag den kraft och oövervinnerlighet jag då 
kände, samtidigt som jag var lättsårad. Det 
var då jag sa ”sanningar” vilket ju inte alltid 
är optimalt att göra. Att lägga upp en strategi 
för framgång, eller det som tidigare kallades 
”kvinnlig list”, brukar ge bättre resultat på 
lång sikt. Men det var härligt att rensa ut! 
Internationella valutafonden, IMF, ska på 
närstående möte samtala kring stiltjen i 
ekonomin, eller som en journalist sa på radio, 
”lågkonjunkturträsket”. Ingen anses ha 
någon förklaring; för räntan är låg, på noll 
eller minus och flera stora stimulanspaket är 
sjösatta.  Jag menar att kunskap nu växer till, 
världens länder antar på löpande band 
klimatkonventionen och en global 
välutbildad medelklass blir allt större. Men 
investerar nosar sig fortfarande försiktigt 
fram. Nu är det dags för affärsidkare 
generellt att själva börja tro på ett annat sätt 
att se på tillväxt, börja räkna på sociala 
vinster och en infrastuktur som också 
inkluderar trygghet, hälsovård, skola och 
förskola. Att räkna som en feminist! 

Ewa Larsson 

 

PÅ GÅNG  
Den 29 oktober kl. 12.00  

Den (O)jämställda döden  
Feministisk vandring i Världsarvet Skogs-
kyrkogården, Stockholm, T-linje 18 söderut. 
Se bif. separat flyer och dela inbjudan på 
Facebook.   
 
Nu halv årsavgift 50 kr för 2016, BG 5412-
6867, ange namn, postadress och mailadress. 
 
Gilla oss på Facebook!!!  
 
www.gronakvinnor.se  

http://www.gronakvinnor.se/

