
GRÖNA KVINNOR  

7. Medlemsbrev i regn, rusk, snö och i 

vackraste höstfärgerna, vitlök i jorden nu!  

Ordförande har ordet 

Det är många beslut på gång nu i både 

Sverige och i EU, beslut som påverkar 

samhällsinriktning på lång sikt. Jag tänker 

på EU:s likriktningsförslag inom ekologisk 

odling och djurhållning. Svenska lantraser 

kan bli omöjliga att klassa som ekologiska 

om det ställs krav på att djuren gått på 

ekologiskt bete generationer bak i tiden. 

Det finns så få rena raser kvar att urvalet 

riskerar försvinna. Förslaget att den 

ekologiska spannmålsodlaren själv måsta 

stå för kostnader för att bevisa att 

produkten inte kontaminerats av grannens 

kemikaliejordbruk riskerar bli en dyr 

historia för eko-odlare. Och förslaget att 

bygga upp en ny kontrollmyndighet inom 

EU för ekologiska produkter är både 

kontraproduktivt, byråkratiskt och dyrt. 

Ekologisk import från mindre odlare i 

länder utanför EU kommer få svårt att 

klara kontrollkostnaderna, luktar 

protektionism och multinationella företag.     

När det gäller Sverige så tänker jag på 

regeringens kommande förslag om 

huruvida vattenkraft ska underställas 

miljömålen eller vattendomar från 1800-

talet, här driver Gröna kvinnor på för att 

miljömålen ska gälla. Sedan tänker jag på 

livsmedelspropositionen och om svensk 

jordbruksmark ska kunna säljas ut till 

internationella aktiebolag. Så var det ny 

skogsvårdslag, här står ord mot ord när 

det gäller om nya skogsplantager är 

kolsänkor eller om det är naturskogsbruk 

som är det. Eftersom det tar minst sextio 

år för ett träd att växa upp menar Gröna 

kvinnor att vi inte klarar klimatmålen med 

monokulturella skogsplantager utan 

biträder naturskogsbrukets alla fördelar.  

Gröna kvinnor kommer åka på 

Klimatmötet i Bonn och jobba med 

Gender for climat justice. Arbetet 

fokuseras på att få in mätbara mål på hur 

och om kvinnors makt finns med i 

pågående omställning.  Frågan lika aktuell 

i Sverige, i EU som i övriga världen, jorden 

är rund och de patriarkala strukturerna 

dominerar fortfarande över klimatarbetet.             

Ewa Larsson   

Just nu pågår en fredlig aktion utanför 

SCA:s pappersmassefabrik i Östrand 

arrangerad av Greenpeace.  

SCA avverkar skog som Naturvårdsverket 

pekat ut som områden med ”särskilt höga 

ekologiska bevarandevärden”. Gröna 

kvinnor stöder alltid försiktighetsprincipen 

och menar att avverkningen bör stoppas, 

vi vill inte att det blir toapapper av våra 

sista riktiga skogar. Greenpeace vill att en 

utredning görs och kräver att svenska 

mjukpapperstillverkaren Essity slutar att 

handla med sådana bolag som SCA som 

avverkar i värdefulla områdena. 

I helgen lanserar Kemikalieinspektionen 
sin nya sajt kemikalieribarnsvardag.se 
  
På webbplatsen ges konkreta tips på hur 
barn kan skydda från skadliga kemikalier 
som finns i alla människors vardag. Råden 
bygger på Kemikalieinspektionens 



utredningar och har tagits fram samarbete 
med flera andra myndigheter.  
Här följer några av tipsen: 
 
* Låt inte barn leka med kvitton, nycklar, 
smycken eller gammal elektronik 
eftersom sådana prylar kan innehålla 
ämnen som barn inte bör komma i 
kontakt med. 
* Förvara farliga kemiska produkter i 
originalförpackning utom syn- och 
räckhåll för barn. 
* Undvik varor som är behandlade med 
bakteriedödande ämnen. 
* Vädra ofta och försök att hålla dammet 
borta från rum där små barn kryper och 
leker. 
 
Den 23:e oktober invigdes en gemensam 

feministisk plattform för 

ytterstadsområden på ABF i Stockholm, 

med och celebrerade var jämställdhets-

ministern och företrädare för grupp 8. 

Sveriges Kvinnolobby var på plats och 

både liberalernas, centerns och 

socialdemokraternas kvinnoförbund. Roks 

var med och Gadip samt Amineh från 

”Varken hora eller kuvad” som dragig 

lasset att få ihop plattformen. Gröna 

kvinnor var med och tog upp två av de 

frågor vi jobbat med; att det går att 

rekonstruera en sönderskuren vulva och 

klitoris och att det inte finns någon 

mödomshinna att rekonstruera. 

Mödomshinnan är en myt som Gröna 

kvinnan Eva Moberg en gång avslöjat.  

På Gröna kvinnors Facebook finns 

rapporter från Kirsti Kolthoff, Grön 

Nyckelkvinna i Uppland om pågående 

domstolsförhandlingar i Nacka om ett 

eventuellt slutförvar av kärnavfall i 

Forsmark. Du gillar väl oss på Facebook 

och delar våra event?  

 



DATUM ATT KOMMA IHÅG 

28:e oktober kl 16.30 – 20.00 

Fest för nyanlända och 
svenskpratande kvinnor på 

Kafé Olivia på Konstnärernas 
kollektivverkstad Skärholmen 

Bohuslän 

Maha Rab Suboh & Agneta Ekman 
Wingate, Gröna Nyckelkvinnor Bohuslän 
bjuder in. För hjälp med transport, ring 

Maha 0760887166 eller Agneta 
0738005097 

2:a november kl 16.30 - 18.30 

Slutförvar utifrån ett feministiskt 
perspektiv 

Samtal på Sensus, Västra Ågatatan 16 i 
Uppsala. Gröna Nyckelkvinnan Kirsti 

Kolthoff bjuder in och introducerar till 
samtal om slutförvaret av kärnavfall i 
Forsmark och domstolsförhandlingar. 

 
Ewa Larsson, samhällsvetare och 

ordförande i Gröna kvinnor, talar om 
”Slutförvar utifrån ett feministiskt 

perspektiv” 
 

Eva Lindroth, ordförande i Milkas, 
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat 

medverkar  
liksom representanter från Östhammars 

kommun. Representanter   
från olika politiska partier i Uppsala län 

är också inbjudna. 










