
GRÖNA KVINNOR  

Måne är hel, kylan släpper inte taget, 

frön gror sakta, men snart kommer hon.  

För visst är det en hon vi väntar på. Brigid är 
redan här, hon kom med ljuset och de första 
vårblommorna. I Italien har redan Flora, 
vårens gudinna kommit. Även morgon-
rodnadens gudinna är här, hon som gett 
namn åt Påsken, i England Eastre och i 
Tyskland, Ostara. Men när kommer Nertus, 
eller När som hon också kallats? Hon som 
spänner vagnen efter korna och åka runt på 
hagmarker och skänka bördighet så att fröna 
får kraft att växa.  
 
Medan vi alla går i väntans tider så kan vi 
glädjas åt att allt fler ekonomer skriver om 
vårt orimliga ojämställda och miljöskadliga 
sätt att förränta pengar på. Vårt samhälle är 
uppbyggt på att ett näringsliv (ordet 
härstammar från När) ska ge ett mervärde till 
samhället så att skola, vård och omsorg kan 
erbjudas jämställt och likvärdigt. Då funkar 
det inte med krav på avkastning, det går helt 
enkelt inte ihop med hållbarhet på kort sikt. 
Samtidigt som aktiebolagslagen anger 
avkastning som själva syftet med 
bolagsformen, så kräver företagens hållbar-
hetsarbete både uppoffringar och kostnader. 
Men girigheten kan sitta långt inne, det 
vittnar antalet företagsskandaler om. Företag 
vars chefer skandalöst försöker sko sig själva 
tycks ändå ha kvar sina aktieägare! T ex 
skogsbolagen Holmen och SCA, Telia och 
banker som Nordea.   Bolagen sminkar sig 
med hållbarhetsfraser och anställer en snygg 
och munfager kommunikatör, sen är det 
Business as Usual.  
 
 
Gilla oss på Facebook 
 
www.gronakvinnor.se 

Hållbarhet handlar om överlevnad på lång 
sikt, - dags att ändra på aktiebolagslagen! 
Pengar är bara ett redskap för att erhålla ett 
gott socialt och ekologiskt hållbart liv. Det är 
själva grunden i Feministisk ekonomi och 
förutsätter en utveckling av marknads-
ekonomin.  Finansiärerna behöver ställa krav 
på vad deras pengar jobbar med och då kan 
vi inte ha kvar en AB-lag som uteslutande 
kräver vinstmaximering. Det begriper ju alla; 
men girigheten utgör fortfarande ett hinder 
för förändring. Inom filosofin får vi dock lära 
att människan kan ändra sitt egoistiska 
beteende om hon bara förstår varför. Så låt 
oss glädjas över att även mainstream media i 
dag skriver om dagens ohållbara, ojämställda 
och miljövidriga näringslivs- 
konstruktioner, kunskap är 
makt. 
 
ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Funderar över hur lika våra 
erfarenheter är när vi 
uttalade dem högt för 
varandra. Det framkom 
tydligt för dem som kommit 
för att lyssna på Gröna 
kvinnors seminarium på ABF 
i Stockholm om Kvinnan och 
Mannen i Media. Fyra 
generationer, en femtio-
talist, en sextiotalist, en 
sjuttiotalist och en nittio-
talist berättade om samma 
sak, med olika men ändå lika 
bilder. Sexuella trakasserier, 
objektifiering och ryktes-
spridning. Den stora skill-
naden är att sociala medier i 
dag medger en helt annan 
spridning och att det går fort 
att mobba ut någon. När 
trollen kommer upp i ljuset 
spricker de! När vi träffas 
över generationsgränser blir 
det tydligt att mer är halva 
befolkningen finns bakom de 
unga tjejer och kvinnor som 
drabbas i dag.  

- Jämställdhet Nu! 

Ewa Larsson 

 

DATUM ATT 

KOMMA IHÅG 

Måndagen den 

5:e juni            

hela dagen 

lokalt 

arrangemang i 

Uppland,            

se bilagor   

Lördag - Söndag 

den 8-9 juli 

Gröna kvinnors 

styrelse finns då 

i Bohuslän,        

vill du passa på 

att träffa oss 

maila 
info@gronakvinnor.se  
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