GRÖNA KVINNOR
Måne på väg till hel, islossning, tjälen
släpper taget, kraftfull tid för förändring.
Gröna kvinnor har nytillskott i styrelsen och
antalet nyckelkvinnor har ökat. Det blev klart
efter ett välbesökt årsmöte på Anna
Lindhagen museum i Stockholm.
Styrelse
Ewa Larsson, ordförande
Maria Björke, kassör
Ingegerd Akselsson Le Douaron, sekreterare
Siri Lundström, Facebook & hemsida
Eva Hallström, ledamot
Kerstin Slåneteg, ledamot
Marja Sandin-Wester, ledamot
Michel Lil-Chazza, ledamot
Susanne Gerstenberg, ersättare
Karin Johanna Norrbo, ersättare
Nyckelkvinnor
Kirsti Kolthoff, Uppland
Kerstin Allergren, Stockholm
Sonja Lee, Sörmland
Agneta Granström, Norrbotten
Eva Hallström, Värmland,
Susanne Gerstenberg, Halland
Johanna Norrbo, Skåne
Vad gör en nyckelkvinna? Jo, samlar Gröna
kvinnor i regionen till samtal och till olika
arrangemang
utifrån Gröna kvinnors
feministiska arbete med Agenda 2030.
Gröna kvinnor beslöt på styrelsemöte i mars
att agera för att Vidarkliniken i Sörmland ska
få fortsatta vårdavtal med landets landsting.
Ställningstagandet gjordes efter en genusgranskning av de senaste fem åren. Det
visade sig att nittio procent av de som söker
vård på kliniken är kvinnor. Vidarkliniken har
kommit på något som andra vårdenheter inte
kommit på och det tilltalar kvinnor. Det visar
sig att Stockholms Läns Landsting anser sig ha
klagomål på verksamheten och bestämt sig

för att inte förlänga sitt vårdavtal, medan
region Skåne anser att kliniken följer avtal
och förlänger sitt vårdavtal. Ur jämställdhetssynpunkt är Stockholms slutsats
förödande då kvinnor i Sthlms län nu måste
gå via region Skåne om de efterfrågar vård på
Vidarklinken. Gröna kvinnors krav att kvinnor
själva ska kunna välja vård resulterade i
inslag på SVT Södertälje Nytt och artikel i
tidningen Syre, artikel bifogas. Vi har även
tillskrivit partiernas kvinnoförbund för att
efterhöra deras åsikt om kvinnors rätt till fria
val av vård.
ORDFÖRANDE
HAR ORDET
I vecka 13 fick
113 av FN:s 193
medlemsländer
igenom en
resolution i FN
om att en
bindande
kärnvapenkonvention om
ett - globalt
förbud mot
kärnvapen - ska
tas fram för
beslut.
Kärnvapenländerna USA,
Frankrike,
Storbritannien,
Israel, Ryssland
röstade nej och
Kina, Indien
samt Pakistan
lade ner sina
röster. Men FN
beslöt trots det
att gå vidare
med
fredsarbetet.
Tretton är mitt
lyckotal hälsar,

Ewa
Larsson
Gilla oss på
Facebook
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Arrangör
Miljöföreningen
Fenix i
samarbete med
Gröna kvinnor
Mer info från
Johanna Norrbo
jnorrbo@gmail.com



