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Gröna  kvinnor  10  år!
Glädje och kompetens har präglat

vårt arbete. Att utifrån internationella
konventioner lokalt ställa om patriarkala strukturer inom energi, livsmedel, kemikalier, jord- och skogsbruk samt inom omvårdnad, kultur,
juridik och kommunikation är ett
pågående arbete där Gröna kvinnor
envist framhärdar att jämställdhet ger
hållbarhet, trygghet och fred.
Vi har också hittat kunskap inom
arkeologi, filosofi och folktro och gjort
feministiska analyser. Vi har funnit att
i tidiga samhällsbyggen har respekt för
allas lika värde gett trygghet för barn
och fredlig samexistens.
Jag är så glad och tacksam för det
förtroende jag fått att vara ordförande
för en så fantastiskt vidsynt, skärpt och
öppen förening som Gröna kvinnor är.

Internationellt  har flera av våra

krav kommit med i globala samarbetsplaner, som att ”jämställdhet är en
förutsättning för en hållbar utveckling”.
Krav som att FN ska inrätta ett ekonomiskt säkerhetsråd och att en kemikaliepanel bör placeras direkt under
FNs generalsekreterare har ännu ej fått
gehör.
Globalt näringsliv börjar förstå att
jorden är ändlig och att hållbar handel är både lönsamt och nödvändigt.
I Sverige växer den insikten långsamt.
Jag är också mycket bekymrad över
den svenska trögheten i omställningen
till ett hållbart jord- och skogsbruk,

och som stockholmare ser jag med fasa
på avsaknad av investeringar i kollektiva färdmedel.
Slutligen tycker jag, Gröna kvinnor
och det Globala Civilsamhället, CSO,
att det är mycket allvarligt att utvecklingen till människo- och miljöcentrerad
global handel
och ekonomi
inte
seriöst
kom med i
förberedelsearbetet inför
slutförhandlingarna i New
York, då de nya
utvecklingsmål
som ska gälla
till 2030 ska Ewa Larsson på
beslutas. Det Sergelstorg
är samma årtal 8 mars 2007.
som de nya klimatmålen ska vara uppfyllda, de som fastställs i Paris senare
i år. Jämställdhet kom dock med som
eget utvecklingsmål för framtiden.
Vi kommer jobba vidare med jämställdhetskrav inom ekonomisk utveckling, för hållbar utveckling handlar om pengar, “Gender Equality as
Smart Economics”.
Ewa Larsson

Ewa Larsson har varit ordförande för
Gröna kvinnor sedan starten 2005. Hon
är samhällsvetare och har varit riksdagsledamot för Miljöpartiet. Nu är hon
socialborgarråd (MP) i Stockholm.
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2005-2006
2005 var Gröna kvinnor fortfarande en del av Miljöpartiet.
MP-kongressen ville dock inte
ha ett separat kvinnoförbund i
partiet och Gröna kvinnor blev
därför en fristående feministisk
kvinnoorganisation.
En av Gröna kvinnors första
foldrar från 2005 med symbolen
designad av Ewa Larsson.
Utdrag ur foldern

Gröna  Qvinnor
arbetar för:

“

“

Feministiskt parti?

Behövs feministiska partier?
Den frågan ställer vi oss 26
april. Debatten tar upp Jämställdhetsmyndighet/departement, mäns våld mot kvinnor,
kvinnor och vård, löner och
pensioner, tjejer i patriarkala
strukturer, HBT.”
Ur: Medlemsinfo 13 april 2006
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• Att avslöja patriarkala strukturer bakom val av energisystem och påminna om sambandet mellan atomkraft och
atomvapen.
• En jämställd bild av sexualitet och mot sexuell underordning som konstrueras och
upprät thålls genom prostitution,
pornografi och sexualisering av
vårt offentliga rum.
• Att genusbudget tas fram i
kommuner, landsting och riksdag
så att skattemedel kan fördelas
jämställt.
• Att kemikalier tydligt namng es,
även på kosmetika, och att
försiktighetsprincipen samt omsorg om människor och miljö ska
vägleda all kemisk användning.”

Gröna kvinnor 10 år

Strukturerna bakom
energisystemen

“

Gröna qvinnor har fått bifall på en
projektansökan från Kommittén för
kvinnors organisering. Projektet går
ut på att ‘Att avslöja patriarkala
strukturer bakom val av energisystem och påminna om sambandet
mellan atomkraft och atomvapen’ “
Ur: Medlemsinfo 31 maj 2006

Yvonne Radestam, Haninge
En av inititativtagarna till Gröna
kvinnor. Kommunpolitiker i Haninge,
tidigare för Miljöpartiet, i dag för
Socialdemokraterna.

Vad betyder
Gröna kvinnor för dig?

Konstnären Susanne Hassellöf
gjorde på uppdrag av Gröna kvinnor konstverket på temat sol, vind
och vatten.

– Jag har jobbat med kvinnofrågor
länge och både i kommunstyrelsen, i
landstinget och i domstolar. Jag hade
under många år motionerat om kvinnoförbund, kvinnodedartement och
liknande utan att få gehör inom
Miljöpartiet.
– Jag och Ulla Dahl samlade en
grupp kvinnor från Stockholm som var
intresserade av att bilda ett grönt
feministiskt nätverk. Vi träffades här
ute i Haninge, och senare kallade vi till
möten för kvinnor inom Miljöpartiet,
jag satte upp lappar helt enkelt.
I november 2004 på ett större
möte beslöt vi att bilda ett
förbund, kallat Gröna Qvinnor
och 2005 höll vi vårt första
årsmöte.
– Förut var det ju bara kvinnor
från vårt parti men sedan öppnade vi upp för fler och det har
blivit mer intressant.

På ett seminarium med
European Green Gender
Organisation i Barcelona
2006 talar Gröna kvinnor
om energi och genus.
Yvonne Radestam
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2007

“
“

“

Jämställdhet innebär
definitivt inte att kvinnor ska bli och göra
så som män gör i dag.
Omsorg, empati och inlevelseförmåga behöver
utvecklas på alla nivåer
i samhället.”

Samarbete i Polen
Vi tackade ja till en inbjudan
från Polska Demokratiska
Kvinnors Union att samtala om
vår organisation och om hur vi i
framtiden kan samarbeta kring
kopplingen mellan rovdrift på
kvinnor, trafficking, och energiutveckling.”

Ur: Verksamhetsberättelse 2007

Social ekonomi
I Skattungbyn träffade vi miljöpartisten och gröna kvinnan Carina
Gillgren och hennes vänner.
På lördagen hade vi ett seminarium där Ewa Larsson talade om
Arbete och arbetets värde.
Eva Munck talade, utifrån egen
erfarenhet, om kvinnor som egna
företagare och bankers och näringslivets motstånd och tröghet
inför detta. Vi hade goda samtal
kring hur mikrokrediter kan gynna
småföretagande.
Vi konstaterade att denna fråga
inte bara är något för kvinnorna i
Bangladesh utan en fråga för alla
som vill leva småskaligt på eget
arbete utanför storstädernas
penningslukande utbud.”
Ur: Rapport Skattungbyn mars 2007 –
Social ekonomi, informella sektorn,
lågvärderat arbete.
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Renata Berent-Miwszczanowiez,
ordförande för Polska Demokratiska
Kvinnors Union, och Ewa Larsson.

Manifestation i samband med
europeiska antikärnkraftssamlingen i
Helsingfors. Ulla Klötzer, ordförande
Kvinnor mot kärnkraft i Finland,
Ewa Larsson och Eva Hallström.
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“

Bilden av kvinnan
Ett särskilt jämställdhetsprojekt
har genomförts under hösten.
Pengar söktes och beviljades för
att visa på hur bilden av kvinnan
är på nationella museer i dag.
Till seminariet knöts fil.dr.
Wera Grahn, verksam som
forskare vid Norsk Institutt for
Kulturminneforskning i Oslo. Ewa
Larsson gav sedan en historisk
exposé och ledde samtal kring
hur de jämställdhetspolitiska
målen ska kunna realiseras på
museum. Gröna kvinnor anser
att kulturområdet lever skyddat
från krav på jämställdhet, den
konstnärliga friheten anses vara
helig. Målet är att medvetandegöra hur skattemedel kan bidra
till att upprätthålla rådande
patriarkala strukturer utan att
det varit avsikten.”

Inbjudan till seminarium med
forskaren Wera Grahn och
Ewa Larsson.

Ur: Verksamhetsberättelse 2007

Informationsmöte om kvinnor och energi i Haninge 2007, med Yvonne
Radestam, Ewa Larsson, Eva Moberg och Eva Hallström.
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2008

“

Uranbrytning i Sverige

“

Inför riksdagens beslut om Sverige
skulle ratificera Lissabonfördraget
tryckte vi upp 500 exemplar av ett
informationsblad som delades ut till
samtliga riksdagsledamöter. Bladet
tog upp det demokratiska underskottet i EU och risker för överstatliga beslut om uranbrytning i Sverige
och Euroatomavtalets tyngdpunkt att
alla EU-länder ska prioritera kärnkraftsteknik. Bladet delades också ut
till olika kvinnoorganisationer.”
Ur: Verksamhetsberättelse 2008

Genusbudget
Sveriges kvinnolobby, SKL,
gjorde en feministisk analys
av regeringens vårbudget
2007 och Gröna kvinnor
gjorde en jämtegrering
(jämställdhetsintegrering) av
samma budgets miljöavsnitt.
SKL arbetar nu med att
ta fram en handbok där
olika parametrar införs för
att underlätta att gender
budget – genusbudget, en
jämtegrering införs på alla
samhällsnivåer i Sverige.
Ur: Rapporten “Jämställt paradigmskifte. Genusbudget – ett
redskap på väg”, Ewa Larsson, 2008

Religionens  påverkan  på  kvinnors  hälsa

“

Vi bejakade en inbjudan från det Europeiska Feministiska
Initiativet, EFI, om
ett seminarium i Rom.
Det var ett tillfälle
för NGOs att träffas
och informera varandra på temat ”Ett
sekulärt Europa”.
EFI-mötet kom att
betyda mycket när
Gröna kvinnor sedan
fortsatte att utveckla
sitt projekt om religionens påverkan på
sexuell och reproduktiv hälsa.

Gröna kvinnorna Ewa Larsson och Eva Hallström
vid en parkeringsautomat driven av solenergi i Rom.
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Eva Hallström och Maria Björke
manifesterar för fred under ESF i Malmö.

Europeiska
Sociala Forumet

“

Eva Hallström, Sunne
Har varit aktiv i Gröna kvinnors
styrelse sedan åtminstone 2007.

Inför Europeiska sociala
forumet, ESF, i Malmö 2008
tog vi fram ett speciellt
engelskspråkigt material.
Under forumet var Gröna
kvinnor samarbetspartner på ett ekofeministiskt
seminarium och ett om
hedersrelaterat våld. Vårt
eget seminarium var knökfullt, över hundra personer
hade kommit för att lyssna
på ‘Equality - Energy - Nuclear power and waste’. Eva
Hallström, Ulla Klötzer,
ordförande för Kvinnor Mot
Kärnkraft i Finland och Ewa
Larsson höll anföranden som
fick mycket applåder.
Det är uppenbart att vi
förmedlade utvecklingen av
energi som infrastruktursbygge på ett sätt som publiken inte var van att höra.”

Vad betyder
Gröna kvinnor för dig?
– Gröna kvinnor är kunskapshöjande,
aktioner och möjligheter att visa en
riktning. Att titta på olika orsaker
och verkan ur det kvinnliga perspektivet för att stärka kvinnors roll,
vilket också har stärkt mig genom
ökad kunskap och insikt om de patriarkala strukturerna.
– Det har varit en möjlighet för mig
att delta i olika sammanhang både
nationellt och internationellt och arrangera seminarier i de här frågorna.
– Det ger också energi när vi träffas
och vi stärker varandra.
Om jag har en idé, “det här vill jag
göra” så får jag stöd från Gröna kvinnor, det finns en öppenhet. Det känns
jätteskönt.

Ur: Verksamhetsberättelse 2008
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Utdrag ur rapporten: “Grön feministisk
ekonomi är jämställd och hållbar”, 2012

Ekonomi  i  omställning
Få förnekar i dag klimatförändringar, växande
sociala klyftor och brist
på jämställdhet. Men den
skyldige tycks finnas någon
annanstans än vid det egna
bordet. Jämställdhet och
hållbarhet förutsätter
en ny syn på arbete och
ekonomi.
Hazel Henderson är en av de skarpaste kritikerna av politik som bedrivs under nationalekonomins täckmantel. I sin berömda tårtmodell
får volymen på själva kakbotten illustrera jordens storhet, den jord vi
alla lever av. I Rio-92 beslutades om
värden för att mäta biologisk mångfald, jordens biologiska mångfald
fick ett värde.
Obetalt arbete som ger mervärden
och som främst kvinnor utför, illustrerar Henderson, är själva sylten
och de fiktiva värden, olika penningtransaktioner som några lever
gott av, illustrerar hon som en tunn
glasyr utsmetad över allt annat.
Henderson fokuserar på vad pengar
är, vad pengar påverkar och gör och
argumenterar för kreativa finansier10

ingslösningar runt konkreta behov.
Henderson understryker att alla innovationer ställer höga krav på såväl
integritet som öppenhet mot världen.

Arv från moderssidan

Riane Eisler, börjar långt bak i historien och beskriver en världsutveckling utifrån det matrilinjära tänkandet som tidigare styrde samhällens
organisering, bland annat genom
att arv styrdes av moderssidan. Med

Gröna kvinnor 10 år

olika maktmedel och över tusentals
år har en patriarkalt styrd världsordning tagit över som prioriterar
mannens dominans över kvinna och
natur. Eisler lyfter fram dagens behov av gemensam finansiering av gemensam välfärd, “handel måste ske
mellan likvärdiga parter, en partnerskapsekonomi”.
Själv har jag bidragit med en skrift
genom Gröna kvinnor om köns- och
samhällsrollernas betydelse. Jag lyfter
fram situationer där problemformuleringarna, de institutionella lösningarna och målformuleringarna kan få oss
att tro att samhället består uteslutande
av män. Kvinnors villkor och perspektiv aktualiseras endast undantagsvis
och då främst som offer.
Jag belyser hur nationalekonomin
verksamt bidrar till detta genom att
utgå från att det bara är dagens satta
priser som uttrycker verkliga värden.
“Economic Man” behöver kompletteras med “Economic Woman”.
Kvinnan och feminismen är en del av
lösningen.

Miljö och ekonomi

Brundtlandkommissionen satte ribban 1987 med att definiera hållbar
utveckling. Rapporten, Report of the
World Commission on Environment
and Development: Our Common Future, skrevs av Världskommissionen
på uppdrag av FN. Gro Harlem
Brundtland ledde kommissionen.
Rapporten redogör för sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstörelse och gav

Grodan som symbol för rent vatten.

förslag på en långsiktig strategi, ett
överordnat mål. Världens miljörörelser enades om att etablera Lester Browns begrepp från 1981 om
hållbar utveckling:
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa
sina behov.
Ewa Larsson

“Vem definierar dagens
behov och avgör kommande generationers
behov? Vem prissätter
de effekter som inte
syns i balans- och
resultaträkning?”
Rapporten togs fram som en del av
Gröna kvinnors arbete inför hållbarhetskonferensen Rio+20 och
Stockholm +40-mötet.
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2009

“

Religion och kropp
Under året har två projekt
genomförts vilket det ena var en
konsekvens av det andra. Först
gjorde vi en undersökning av
religionens påverkan på kvinnans
kropp inom EU genom att enkätfrågor skickades ut till EUs jämställdhetsministerier och NGOs
inom Europeiska kvinnolobbyns,
EWLs, paraply.
Sammanställningen presenterades på ett seminarium i
Europahuset i Stockholm och
experter på området bjöds in
för att kommentera resultatet.
Rapporten översattes sedan till
engelska och spanska och presenterades på Kvinnokommissionens
årliga möte, CSW, i New York.

På Sveriges kvinnolobbys

årsmöte fick Ewa Larsson presentera nämnda rapport och visa
bilder. Vi beslutade att Ewa skulle
åka till EWLs generalförsamling i
Bryssel för att även där presentera rapporten, vilket resulterade
i elva aktionspunkter som nu
ska arbetas in i EWLs ordinarie
program.
Det riktigt roliga i detta projekt
är att det startade med en motion
från Gröna kvinnor till SKLs
årsmöte året innan. Ett lysande
exempel på gräsrotsarbete som
inte endast gett effekt i Sverige
utan även på CSW och i EU.”

Nej till kärnkraft
Gröna kvinnor lämnade som
enda kvinnoorganisation in
ett remissvar på regeringens förslag om att bryta
upp beslutet om avveckling
av kärnkraften i Sverige:
Gröna kvinnor kan inte se att
regeringen har kommunicerat
utredningen med Sveriges
kvinnoorganisationer. Förslaget har inte heller tagits upp på
regeringens Jämställdhetsråd.
Ur jämställdhetssynpunkt
måste regeringens bristande
kompetens om frågans
avgörande betydelse för alla
samhällsmedborgare betraktas som ren diskriminering.”

“

Ur: Gröna kvinnors yttrande över
Kärnkraft - nya reaktorer och ökat
skadeståndsansvar SOU 2009:88.
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“

Kemikaliesamhället
Gröna kvinnor genomförde seminariet ”Kvinna är du en del av
kemikaliesamhället?”. Salen var
full av omkring 100 engagerade
kvinnor. Kerstin Slåneteg inledde
med att berätta om bakgrunden
till seminariet.
Föredragande var ekofrisör
Lena Jansson, Eva Bichel från
Weleda, Gunnar Guzikowski
från Läkemedelsverket och
förre EU-parlamentarikern för
Miljöpartiet och rapportören
för Reach (EUs kemikalielagstiftning), Inger Schörling.
Paneldebatten leddes av Ewa
Larsson där även Anders Finsson, Svenskt Vatten deltog och
Mona Mether, ekofrisörlärare i
Helsingfors.

Kerstin Slåneteg

Kerstin Slåneteg,
Stockholm
Aktiv i Gröna kvinnor sedan 2007 och
återkommande suttit i styrelsen.

Ur: Verksamhetsberättelse 2009

Vad betyder
Gröna kvinnor för dig?
– Gröna kvinnor är en kamratskap och
en ryggrad. Ett hopp om framtiden.
Det är också en kvinnogemenskap
naturligtvis, vilket är något speciellt,
en frihet att uttrycka sig.
– Jag hoppas att vi genom våra aktiviteter påverkar i en riktning mot ett
samhälle som är mindre patriarkalt. Där man ser miljöfrågan som en
överlevnadsfråga, och framförallt en
fråga för framtiden.
Med min bakgrund som frisör
har jag haft mitt fokus på kemikaliefrågan, men även feministisk
ekonomi och energifrågan är viktiga.
Kampen mot kärnkraft ligger också
högt, det är första prio.

Ewa Larsson hos ekofrisören Lena Jansson
som driver ”Friekosör”.
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2009-2011
Vatten och genus

Lokalt i Karlstad

Under 5e Världsvattenveckan i Istanbul 2009 deltog Ewa Larsson och
Vivianne Gunnarsson. Först medverkade de i Gender Water Alliance
årsmöte, sedan deltog de i flera
stora sammandragningar med fackfolk, lokala politiker och ministrar.
Kvinnor lyste med sin frånvaro och
ett genusperspektiv saknades. Den
förberedda och översatta informationsbroschyren om vatten, genus
och långsiktig hållbarhet delades ut
till 500 kvinnor som hittades bland
de 30 000 deltagarna, vilket väckte
uppmärksamhet då männen exkluderades.

Lokalgruppen i Karlstad arrangerade i maj ett uppskattat seminarium om kärnkraft på temat
“Oändlig energi eller energi som
ändlig?”. Solveig Ternström,
Ewa Larsson och lokalgruppsansvarige Eva Hallström gav olika
perspektiv på frågan.

Ur broschyren: “Gröna kvin-

nor arbetar med att säkerställa
mö jligheter för alla kvinnor att
delta i beslutsprocesser om miljö på
alla nivåer. Beslut om vattenhantering fattas fortfarande framförallt
av män över hela världen. Om inte
genusaspekten och människors
olikheter tas med i beräkningarna,
så riskerar stora investeringar i
infrastruktur att vara ineffektiva
och inte nå önskad effekt.”

Ur: Verksamhetsberättelse 2011

Vivianne Gunnarsson,
Stockholm
Aktiv i Gröna kvinnor sedan
sex-sju år tillbaka. Sekreterare
i styrelsen.

Vad betyder
Gröna kvinnor för dig?
– Det är ett sätt att ytterligare arbeta med miljöfrågor.
Jag är ju även miljöpolitiker
och arbetar i Miljöpartiet, men
Gröna kvinnor är ett sätt att nå
kvinnor direkt.
– I Gröna kvinnor är jag främst
ansvarig för vattenfrågorna
och har hållit i arbetet med det
världsomspännande nätverket
Gender Water Alliance. Det
är viktigt i både Sverige och
utvecklingsländer.

Vivianne
Gunnarsson

14

Gröna kvinnor 10 år
Idérapport
om jämställd
omvandling.

Eva Moberg

Vårt side-event i New York 7 mars 2010
besöktes av Queen Mother Dr Delois
Blakely, borgmästare i Harlem.

Plattform för jämlikhet
Gröna   kvinnor   blev   tillfrågade   av

SKL 2010 om att göra en utvärdering
på regeringens rapport inför uppföljningen i New York av ”Platform for
Action”. Vivianne Gunnarsson och Ewa
Larsson gick igenom avsnittet om miljö
och hade en hel del kritiska synpunkter
som finns publicerade i SKLs skuggrapport.

Gröna   kvinnor   sökte   projektmedel

för att kunna medverka vid Kvinnokommissionens uppföljning av ”Platform for Action” Beijing+15 i New York
och för att delta i det förberedande europeiska NGO-mötet i Genève. Samt
för att göra en egen idérapport om hur
vi utifrån ett svenskt perspektiv ser och
analyserar hur bristande jämställdhet,

ekonomisk utveckling och klimatförändring hör ihop. Ewa Larsson
och Vivianne Gunnarsson deltog i
Genèvemötet och fick där en god
inblick i hur olika de europeiska länderna fokuserar på plattformen beroende på kvinnans ställning i respektive
land. Gröna kvinnors bidrag var att i
workshops och i plenum lyfta bristen
på kvinnors inflytande i ekonomiska
beslutsprocesser.
Arbetet med idérapporten presen-

terades både på ett välbesökt seminarium på ABF i Stockholm med Stefan de
Vylder, Eva Moberg och Annika Laurén som opponenter och på ett sideevent i New York. Även denna rapport
översattes till engelska och spanska.
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2012-2013

Hållbarhet  är  jämställd
Rio+20 -projektet   löpte   parallellt

med vår verksamhet under 2012. Under våren deltog Ewa Larsson och Eva
Hallström i regeringens förberedande
möten för ideella organisationer på Miljödepartementet. Ewa Larsson deltog
också i två av regeringens utvärderande
möten under hösten. Vi blev erbjudna att hålla en egen workshop på
konferensen Stockholm+40 under
våren då tidigt svenskt miljöarbete
skulle celebreras och som upptakt för
sommarens Rio+20-möte. Vi bjöd in
grundaren av Green Economics Institute i Oxford, Miriam Kennet, samt
ordförande för RFSU, Åsa Regnér.

Gröna kvinnors rapport om grön

feministisk ekonomi presenterades då
för första gången och besökare från

Ewa Larsson i en panel med Green Economics
Institute på FN-konferensen i Rio 2012.
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hela världen deltog i vår workshop,
bland dem flera miljöministrar. Delar
av vår sammanställning, skriven av
Vivianne Gunnarsson, hamnade i slutrapporten från mötet som Anders
Wijkman gjorde. Vi var även med
och formulerade ett av regeringens
medskick till Rio+20, att “Hållbar utveckling förutsätter jämställdhet”.
Eva Hallström och Ewa Larsson

reste till Rio+20 i juni. Där höll de ett
seminarium med workshop på Internationella Ekologiska Ekonomiers
förmöte i Rio, ISEE, som besöktes av
600 företrädare från olika universitet från hela världen. Ewa Larsson
medverkade också i en panel på själva
Rio-konferensen, då tillsammans med
Green Economics Institute.

Gröna kvinnor 10 år
Rapporten från
WTO-mötet.

Miljö- och  kvinnorörelsen  på  ABF

“

Ett öppet seminarium hölls av
Gröna kvinnor under våren 2012 på
ABF. Temat var att gifta ihop miljörörelsen och kvinnorörelsen utifrån vår nybakade rapport samt få
upp intresset hos kvinnorörelsen
för att Rio+20 skulle gå av stapeln
under sommaren.
Inbjudna var vice ordförande
för UN Women, Britt Hedman,
Global Utmanings ordförande
Kristina Persson och ordförande
för Stockholm resilience center,
Johan Rockström. Ewa Larsson
introducerade och modererade.
Vi konstaterade att det är
lång väg kvar för kvinnorörelsen i
Sverige att inse att miljö, klimat,
energi och kemikalier är viktiga och
kanske avgörande frågor för en
demokratisk och jämlik utveckling.
Ur: Verksamhetsberättelse 2012

Rapporten finns att ladda ner på vår
hemsida och är översatt till engelska.
Läs ett utdrag på sidan 10-11.

Susanne Wise och Ewa Larsson
utanför WTO-mötet i Bali.

Hållbar  
världshandel?

“

Gröna kvinnor deltog på
det nionde WTO-ministermötet på Bali i slutet av
2013. Vi lobbade för jämställdhet och hållbarhet
i den globala handeln och
vissa framgångar kunde
skönjas på detta område –
utifrån en bottennivå.
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2014-2015
Nordiskt  forum  för  jämställdhet
I   juni   2014 genomfördes Nordiskt

Forum, ett jämställdhetspolitiskt
stormöte, i Malmö. Vi hade ett eget
seminarium, ett tillsammans med Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat
(Milkas) och deltog i ett seminarium
om jämställda banker som Ekobanken
ansvarade för.
“Flera bra initiativ exponerades,
men det kvarstår så mycket att
göra”, avslutar Ingrid Ranke, kulturgeograf och Gröna kvinnor Värmland,
sin rapport från forumet.

“

Flera Gröna kvinnor var på
plats i Malmö under Nordiskt Forum.

Attityder,   genus och
klimatförändringar

Milstolpe  i  Genève
En milstolpe för Gröna kvinnor
var förberedelsemötet för
NGOs påverkan av utvärdering
av ”Platform for Action” Beijing
+20 som gick av stapeln i november i Genève 2014. Ewa Larsson
satt i en
panel och
berättade varför
jämställdhet är
en förutsättning för hållbar
utveckling och att klimat handlar
om pengar. Vivianne Gunnarsson
deltog i en nybildad grupp där
äldre kvinnors situation stod i
fokus.

COP 20 håller på att förberedas
över hela världen, även inom Gröna
kvinnor. Vår hållning är att kvinnors kraft i förändringsarbete ska
lyftas fram, kvinnor som bärare av
familjer och lokalsamhällen. Inom
anglosaxiska länder benämns kvinnor
ofta som offer för klimatförändringar i andra delar av världen. I
själva verket är det kvinnor som
sköter den nära tryggheten och
säkerheten, producerar mat och
organiserar det dagliga livet. Det är
den kunskapen och styrkan som ska
leda en klimatsmart omställning och
lokalt beslutsfattande samt vägleda
nationell fördelning av pengar.
Ur: Uttalande till förmötet i Bonn, inför
klimatmötet COP 20 i Paris 2015.

Ur: Verksamhetsberättelse 2014
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“

Surrogatmödraskap
Vi anser att en ny egen utredning om surrogatmödraskap
bör tillsättas med utgångspunkt i att surrogatmödraskap
varken tillåts i Sverige eller
av svenskar i andra länder.
I den nya utredning som vi
föreslår, vill vi att människans
enskilda värde ska beaktas.
Frågeställningen om rimligheten i att en människa ska
behandlas som medel för att
tillfredställa en annan människa bör lyftas fram.

Siri Lundström

Siri Lundström, Hölö

Ur: Remissvar på betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående
kvinnor. Delbetänkande av utredningen
om utökade möjligheter till behandling
av barnlöshet.

Aktiv i Gröna kvinnors styrelse sedan
drygt två år. Ansvarig för Gröna kvinnor
på Facebook.
Se: facebook.com/GronaKvinnor

Vad betyder
Gröna kvinnor för dig?
–Jag är utbildad biolog och har arbetat
med både hållbarhets- och kvinnofrågor
länge. Det känns helt självklart och
naturligt att en hållbar framtid hänger
intimt samman med jämställdhet. Jag
tänker att Gröna kvinnor borde vara lika
stora som Naturskyddsföreningen.

Lokalt  i  Sörmland

– Något som är spännande med Gröna
kvinnor är att det är många lite äldre
kvinnor med enorm arbetslivserfarenhet och stora nätverk. Flera är eller har
varit politiker och de har tillträde till de
arenor där besluten fattas. Gröna kvinnor
arbetar med större och mer strukturella
frågor. Det är ett långsiktigt och envetet
arbete som medlemmarna gör. Att ändra
ett samhälle i grunden gör vi inte på en
kvart. Vi vill ju se ett paradigmskifte.

Siri Lundström ordnade en seminarieeftermiddag i Hölö i september på temat ”Kvinnor bygger
klimatsmart” både studium och
visning av tre nybyggda lerhus
ingick i paketet. Kerstin Allergren
har också bidragit med Sörmländsk aktivitet, en gemensam
tågresa till Katrineholm och ett
studiebesök med föreläsning på
Johan Ehrenbergs solpark.
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Gröna kvinnor är i dag unika
i Sverige och internationellt genom att vi
arbetar med att koppla ihop både jämställdhet,
patriarkala strukturer och ekologi i våra analyser av vad
som skapar ett hållbart samhälle.
Gröna kvinnor startade som en del av Miljöpartiet 2005
men utvecklades till en fristående feministisk
kvinnoorganisation öppen för alla intresserade kvinnor.
I detta lilla häfte ger vi ett axplock av vårt omfattande
arbete och engagemang under de första tio åren 2005-2015.
Det är allt från seminarium om hållbart byggande och
kemikalier i kroppsvårdsprodukter, till deltagande på
internationella miljö- och jämställdhetskonferenser.

Gröna kvinnor är medlemmar i paraplyorganisationerna Sveriges Kvinnolobby
(SKL), Kvinnor i samverkan mot narkotika och alkohol (KSAN) och svenska UN
Women. Vi är även medlemmar i de internationella organisationerna Gender
and Water Alliance (GWA) och GenderCC – Women for Climate Justice. Gröna
kvinnor är adjungerade till Miljöorganisationernas kärnavfallssekretariat,
MILKAS, och ingår som egen organisation i regeringens Jämställdhetsråd
samt har individuella medlemskap i Green Economics Institute i Oxford.
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