
GRÖNA KVINNOR 

5. Medlemsbrev i höstluft, frukter, bär 

och grönsaker, färger och dofter berikar. 

Ordförande har ordet: Sommaren har 
varit dramatisk och olika i olika delar av 
landet, men generellt med kalla nätter 
och lite regn. För mig med trädgård i 
lerjord har det varit en bra sommar för 
allt som växer, men lite insekter, vi är nog 
många som undrat hur fåglarna fått ihop 
tillräckligt för att livnära sina ungar och 
sig själva. Klimatförändringarnas närvaro 
har blivit påtaglig för de flesta, men från 
kunskap till insikt om kunskapens 
betydelse tycks vägen fortfarande lång 
för människor i vår del av världen. Och 
först när insikten landat i känslolivet är 
det möjligt att utföra praktisk handling, 
d.v.s. se över sitt klimatkonto och hyfsa 

sin ränta. Ewa Larsson 
 
Gröna kvinnor har expanderat med ny 
lokal aktivitetsgrupp i Bohuslän. Agneta 
Ekman Windgate har sagt sig villig att 
agera som samlande Nyckelkvinna. Det 
var i mötet mellan Agneta, några nya 
medlemmar i Bohuslän och deltagare på 
föreningens dagar för organisations 
utveckling, som funderingar om lokala 
Bohusaktiviteter kom till sinnevärlden. 
Välkomna, vi ser med tillit framåt …  
 
Gröna kvinnor har flest medlemmar i 
Mälardalen, sannolikheten att ni på 
något sätt ska påverkas av den 
gigantiska, ja faktiskt den första och 
största nationella försvarsmaktsövningen 
på mer än tjugu år, är överhängande. 
Övningsområdets centrum ligger just i 

Stockholmslän, Uppland och norra 
Sörmland. Även Göteborgs stad med 
omnejd kommer vara ett fokusområde. 
Sammantaget beräknas ca nitton tusen 
personer öva krig och anfall varav en 
fjärdedel utgörs av Hemvärnet.   
Det är Regering och Riksdag som beslutat 
att Sveriges försvar ska stärkas och 
övningen, Aurora 17, är ett sätt att kolla 
vad som funkar i dag. Det görs genom 
samordning av förmågor att möta ett 
angrepp mot Sverige. Ett väpnat angrepp 
bedöms inte som sannolikt men anses 
aldrig kunna uteslutas. Angrepp mot 
internet ingår inte.  Mellan den 19-27 
september kommer både krigsförmåga 
och försvar övas genom flyg, på marken 
och till sjöss. Före och efter denna 
tidpunkt kommer transporter av 
stridsfordon göras via luft, på vägar, 
järnvägar och till havs.  Ett fyrtiotal 
myndigheter är inblandade. Förband från 
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 
Litauen, Norge och USA kommer att 
medverka i övningen, samarbetet 
regleras i bilaterala avtal. Tillsammans 
ska de också öva värdlandsstöd i form av 
skydd, bevakning och logistik, ca 
femtonhundra personer beräknas pyssla 
med just detta.  
 
I juli presenterade SvD en Sifo 
undersökning om synen på att Sverige 
övar tillsammans med USA, där svarade 
56 procent att de tyckte det var bra. 
Uppdelat på kön blev bilden annorlunda, 
då var det 69 procent män och 42 procent 
kvinnor som tyckte det var bra. 21 
procent män och 46 procent kvinnor 
ansåg sig tveksamma till gemensamma 
övningar överhuvudtaget. Frågan ställdes 
också om hur övningar med USA påverkar 
Rysslands syn, om övningarna kan anses 
skapa säkerhet eller tvärtom, öka 
osäkerhet, då ansåg 38 procent att 
osäkerheten ökar, 26 procent att 
säkerheten ökar och en dryg tredjedel var 



tveksamma eller visste inte. Även här 
skiljde kvinnor ut sig genom att fler 
kvinnor än män ansåg att osäkerheten i 
Östersjön ökade. (SvD 2 juli -17) 
 
Här kommer nu Gröna kvinnor in, vi har 
annat fokus och arbetar för fred, för 
jorden och för internationellt samarbete.  

 Vi påminner om att människans 
liv baseras på ett tunt lager jord. 
Jord att värna och vårda så att den 
kan ge föda åt alla både nu och för 
kommande generationer.   

 Vi påminner om alla kvinnors rätt 
till utbildning och lyfter fram 
WHO:s kunskapande forskning 
(Världshälsoorganisationen) som 
visar att utbildade kvinnor väljer 
att föda i genomsnitt två barn.  

 Vi påminner om att FN kom till 
1945 för att världens länder skulle 
få ett samarbetsforum. 

 Vi påminner om att den 21 
september är FN:s Internationella 
Fredsdag. Då uppmanas 
krigförande länder till ett 24-
timmars långt eldupphör, för att 
påminna sig om icke-våld. En tyst 
minut mitt på dagen stipuleras 
också och Generalsekreteraren i 
FN brukar själv ringa i 
Fredsklockan i New York.  

Denna Internationella Fredsdag inträffar 
nu mitt under det tidsintervall som de 
omfattande internationella krigs-
övningarna ska pågå i Sverige.   
 
Gröna kvinnor uppmanar nu alla som är 
engagerade och som aktivt kommer att 
medverka i krigsövningarna att stoppa 
upp kl tolv den 21 september och 
medverka, tillsammans med alla oss 
andra som jobbar för fred, i FN:s  
internationella tysta minut. Kanske det 
också finns kyrkor och moskéer som vill 
medverka genom att ringa eller utropa 
Fred på Jorden; - Det vore stort!                                
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DATUM ATT KOMMA IHÅG   
UNDER BAGISKA VECKAN 21 – 27 augusti 

MEDVERKAR GRÖNA KVINNOR   

Den 22:a augusti              
kl. 17.00 – 19.00  

Stora salen Bagarmossens 
Folkets hus, Lillåvägen 44 

 

Kvinnan, Jorden 
och Hållbarheten 

 

- Gröna kvinnor hedrar             
Elisabet Hermodsson - 

 

Elisabets kamp för livsvärden har berikat 
vår värld  

Vi vill dela med oss av hennes 
konstnärliga skapande och 

helhetstänkande  
Vi gör det genom att  

Susanne Gerstenberg, skribent,  
berättar utvalda delar ur hennes liv och 

hennes dotter  
Liv Hellström, skådespelare, läser texter 

och poesi. 
I arbetet med Agenda 2030 hämtar vi 

kraft och näring inom kultur och genom 
möten, om det berättar  

Ewa Larsson, ordförande i den 
partipolitiskt fristående föreningen Gröna 

kvinnor 
 

                              
mellan Bagarmossens Folkets Hus             

                      . Bagiska veckan 
sammanfaller med festivalen  

Stockholm Act som handlar om att öka 
medvetenheten om hållbar utveckling 

fram till 2030 
 

 
 

https://bagiskaveckan.se/arrangor/bagarmossens-folkets-hus-3/
http://stockholmact.se/

