
GRÖNA KVINNOR 

Medlemsbrev i ljus och inspirerande 

växtraft, välgörande vila hägrar. 

Vill du i hängmattan läsa regeringens 
ambitioner i genomförandet av Agenda 
2030 så finns den bilagd detta 
medlemsbrev. Den ena delen är arbetet 
hemmavid, i Stockholms stad talas det om 
hur arbetet ska ledas, ingen styrgrupp är 
tillsatt. Tipps om hur andra kommuner 
jobbar kan ges till info@gronakvinnor.se 
Internationellt kvarligger det faktum att 
den Gröna omställningsfondens styrelse, 
den som Sverige ger mest medel till, 
består av 85 procent män. Utifrån deras 
värdeskala, erfarenheter och utbildningar 
styrs omställningsarbetets finansieringar.  
 
I pamfletten om Wägnerismer fångas 
meningen ”Männen har format och 
omformat samhället, absorberade av att 
utnyttja planeten och kämpa med 
varandra om bitarna av den”. Och än 
pågår krig med allt brutalare vapen och än 
pågår kampen för fred och frihet, över 
hela jorden.  
 
Ett fredskapande arbete är att minimera 
klimatskada, därför känns det tryggt att 
Sverige nu har ett klimatpolitiskt ramverk 
på plats. MP och S har fått uppslutningen 
kring beslutet i riksdagen av M, L, C, och 
KD samt vissa delar av V. Här slås fast att 
Sverige senast 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser, hade Gröna 
kvinnor bestämt hade året varit 2030! 

Gilla oss på Facebook !  

www.gronakvinnor.se  

Ordförande har ordet 

Läste för ett tag sedan en anonym text 
”Människan, trots sina konstnärliga 
anspråk, sitt raffinemang och många 
talanger, har ett tunt lager av mylla att 
tacka för sin existens – och det faktum att 
det regnar.” Och visst känns det underbart 
att regn och sol har avbytt varandra de 
senaste veckorna. Vi talar och lär om 
historiska folkvandringar men de 
folkvandringarna som pågår nu ses mest 
som individuella problem. Människor på 
flykt vet vad torka innebär 
och eftersom majoriteten, 
ca 70 procent av världens 
jordbrukare är kvinnor, så 
är det kvinnor och barn 
som drabbas hårdast. Den 
kristna Maria bilden är att 
kvinnan skyddar sonen, 
men vem skyddar kvinna 
och barnet? 
 
Den nyligen bortgånge 
Elisabet Hermodssons 
kamp för livsvärden har 
berikat vår värld. Gröna 
kvinnor vill dela med sig av 
hennes skapande och 
helhetstänkande. Susanne 
Gerstenberg, skribent och 
medlem i vår styrelse 
berättar utvalda delar ur 
hennes liv och Elisabets 
dotter Lis Hellström, skåde-
spelare, läser texter och 
poesi. Se rutan bredvid.       
I arbetet med Agenda 2030 
hämtar vi kraft och näring 
inom kultur och möten, om 
det berättar 

Ewa Larsson 

 

DATUM ATT 

KOMMA IHÅG  

Fredag - Söndag 

den 7-9 juli      

Gröna kvinnor är i 

nordvästra 

Bohuslän, vill du 

träffa oss  
info@gronakvinnor.se  

 

Kvinnan, Jorden 

och Hållbarheten 

Gröna kvinnor 

hedrar nyss 

bortgångne 

Elisabet 

Hermodsson på 
Bagarmossens 

Folkets hus i 

Skarpnäck, 

Stockholm  
den 22:a augusti  

kl 17 -19 
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