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2&3 Medlemsbrev i köldens grepp, 
men hör, visst är det fågelkvitter. 
 
Gröna Kvinnor har fått en ny styrelse, 
Ewa Larsson, ordförande 
Maria Björke, kassör 
Ingegerd Akselsson Le Douaron 
Eva Hallström 
Susanne Gerstenberg 
Kerstin Slåneteg 
Marja Sandin-Wester 
Siri Lundström  
Michel Diaz Nocetti  
 
Ledamöterna och ersättarna berättar om 
sej skälva på vår hemsida grönakvinnor.se 
 
Årsmötet beslutade, utifrån en 
proposition från styrelsen, att Gröna 
Kvinnor numera ska skrivas med stort K. 
Argumentet inför beslut var att både det 
Gröna och Kvinnor ska betonas. 
 
Gröna Kvinnor kommer fortsatt arbeta 
med att öka kunskapen om att vårda det 
tunna jordtäcke vi alla är beroende av och 
med klimat och tillväxtfrågor. Vill här 
citera Elin Wägner från boken ”Fred med 
Jorden” där skriver hon om främjande av 
levande utveckling, året är 1940. ”Har man 
tidigare frågat sig: Vilka överdrifter måste 
vi utmönstra för att obehindrat kunna 
fortsätta vår utvecklingsväg, så frågar vi 
nu: Hur mycket få vi behålla? ”Det var 
kriget som fortsatt ödelade Europa och 
ursinnigt dödade människor. I dag pågår 
klimatförändringar och krig samtidigt, vi 
noterar att olika nya nätverk föds för 

landsbygdsutveckling, klimatomställning, 
fredsarbete, kulturell tillväxt och 
medmänsklig samvaro, Gröna Kvinnor är 
en del av den tillväxten och vi samverkar. 
 
Föreningens studiecirkel är igång och på 
årsmötet framkom önskemål om att hålla 
cirkel både i Norrbotten och i Bohuslän till 
hösten. Till dess hinner vi utvärdera och 
kanske utveckla studiematerialet.  
 
Gröna Kvinnors organisationsutveckling 
lägger i år tyngdpunkten på skog, lyfter 
här fram Bo Setterlinds poetiska syn.  
 

 
 

Ordförande har ordet 
Pengar är bara ett medel, det är vad vi 
använder dem till som avgör. Jag försöker 
ta reda på hur de varor jag inhandlar har 
producerats, om det är ekologiskt och 
jämställt hållbart. Det går riktigt bra när 
det gäller mat och dryck. När det gäller 
heminredning så är det mesta jag har 
begagnat och jag ökar dess livslängd, när 
det gäller mitt fritidsintresse böcker så är 



pappret numera inte klorblekt, när det 
gäller kläder är det enkelt, men där tar 
ibland min fåfänga över… När det gäller 
trädgårdsskötsel och odling funkar det 
bra. Men resor, vad det är svårt, riktigt 
svårt att avstå flyg, fast jag vet att jag 
överskridit mitt klimatkonto många gånger 
om. Men bra om det nu blir dyrare att 
flyga och jag fortsätter klimatkompensera. 

Ewa Larsson   
 
8-mars uppmärksammar vi Mänskliga 
Rättigheter och lyfter fram förslag till 
åtgärder som behövs för att nå målet - ett 
jämställt samhälle. Kvinnodagen föddes i 
början av 1900-talet inom arbetarrörelse- 
och kvinnorörelse. Kravet på kvinnlig 
rösträtt ställdes och 1945 drevs ett 
internationellt avtal fram som fastslog att 
jämställdhet mellan kvinnor och män var 
en grundläggande mänsklig rättighet. År 
1977 beslutade FN om att införa en 
gemensam internationell kvinnodag. Den 
8 mars är helgdag i 26 länder, när blir den 
helgdag i Sverige? 
 
Gröna Kvinnor uppmärksammar dagen 
tillsammans med Sveriges Kvinnolobby 
med krav på lika lön för lika och likvärdigt 
arbete. Gröna Kvinnor går dock ett steg 
längre, vi vill lagstifta nu, så som de gjort 
på Island, vi kan inte vänta längre.   
 

 
  
Gröna Kvinnor kräver också Klimaträttvisa, 
tillsammans med internationella Gender CC, 
och Gröna Kvinnors årsmöte kräver att 
regeringen uppmärksammar Polens beslut att 
inskränka NGO:s fria rörlighet på COP24 i höst   

 

CIRKEL GRÖNA KVINNOR 

FORTGÅR 

 

 
Grön Feminism  

Dåtid - Nutid - Framtid  
Gröna kvinnor inbjuder till 
inspirerande samtal med  

Ewa Larsson & Marie Milling             
på Bagarmossens Folkets hus  

 

Ingång Djupågatan 1, en trappa upp,  

T-bana Bagarmossen, tid 18.00 - 19.30 

Har varit: 14:e februari 
Från Jorden som Moder till häxbränning 

- den farliga kvinnan. 
 

Aktuell: 28:e mars 
Repetition av första träffen, 

Nya välkomna. 
Upptakt andra träffen: 

Nutida kvinnorörelser, feminismen, freden 
och sexualiseringen av offentliga rum. 

 
Sista träffen: 17:e april Framtidens 
strategier, patriarkal upplösning, 

genusbudgetering och feministisk ekonomi.   
 

anmälan till info@gronakvinnor.se 
 

 
 



 

Gröna Kvinnor    

Stockholm den 8 mars 

Pressuttalande  

 

Kvinnor är nyckeln till jämställd och hållbar omställning 

 

Gröna Kvinnor är en av medlemsorganisationerna i den internationella 

organisationen GenderCC, Kvinnor för Klimaträttvisa. På Internationella 

Kvinnodagen sprider vi vårt budskap globalt om kvinnors rätt till klimaträttvisa.  

Klimatförändring pågår över hela världen och drabbar kvinnor och män olika helt 

enkelt därför att kvinnor fortsatt jobbar hårdare till lägre lön och i flera länder 

varken har tillgång till utbildning eller preventivmedel.  Att kvinnor deltar i 

samhällsomställningen, på sina villkor, är en förutsättning att bryta patriarkala 

strukturer som håller kvar kvinnor i fattigdom och som socialt underordnade.  

Vi menar att jämställdhet är nyckeln till en hållbar omställning, ja själva 

förutsättningen säger, Ewa Larsson, ordförande för partipolitiskt fria Gröna 

Kvinnor och ledamot i Gender CC Steering Committee.  

Ewa Larsson 
ewa.larsson@gronakvinnor.se 
+46(0)705304237 
grönakvinnor.se 
www.gendercc.net 

 

  

mailto:ewa.larsson@gronakvinnor.se
http://www.gendercc.net/
http://gendercc.net/home.html


GRÖNA KVINNOR  

PRESSUTTALANDE  

Antaget av Gröna Kvinnors årsmöte den 25:e februari/Ewa Larsson, ordförande för 

partipolitiskt fria Gröna Kvinnorna och aktivist.  

Vi vill att Svenska regeringen tar upp frågan i EU och FN om människors rätt till 

mötesfrihet och till integritet när de deltar i COP24 i Polen  

EU:s Jordobservationsprogram konstaterar att 2017 var det varmaste uppmätta året. Alla krafter 

behövs i omställningsarbetet och att stoppa kriminell skogskövling och gruvdrift. Stöd till 

omställning ska ges via FN:s globala omställningsfonder, inte genom att mörda visselblåsare och 

miljöaktivister. Att bli känd som miljöaktivist kan vara förenat med livsfara om du bor i Brasilien 

eller Filippinerna. 188 miljöaktivister mördades 2017 enligt The Guardian och the Global Witness, 

mörkertalet sägs vara stort.  

Det 24:e Klimatmötet hålls i Polen. Den Gender Action Plan som godkändes i Bonn förra året ska 

följas upp. Världens största kvinnoorganisationer väntas komma för att lobba. Kort sagt, det ska 

nu skrivas in att kvinnor inte bara påverkas av förändrat klimat utan även ska vara med i 

omställningsarbetet.    

Polen hotar nu säkerheten för civilsamhällets organisationer, NGO:s, genom att i januari i år rösta 

igenom en proposition om förändringar för polisens arbete under COP24. Deltagande i spontana 

möten förbjuds mellan den 26 nov – 16 dec i staden Katowices där mötet ska äga rum.  Polska 

polisen kan samla information på registrerade deltagare utan personens vetskap och ska kunna 

göra det i deras egna länder. Kartläggningen är inte bara kränkande för feminister och 

miljöaktivister, den är direkt livsfarligt för de som bor i länder som saknar demokrati och där lokal 

polis ser mellan fingrarna när aktivister mordhotas.  

Gröna Kvinnor delar APWLD (ASIA PACIFIC FORUM ON WOMEN, LAW AND DEVELOPMENT) oro 

inför COP 24. Ett brev håller på att arbetas fram riktat till UNFCCC (United Nations Framework 

Convention on Climate Change). Många organisationer planerar att skriva under bl. a Gender CC, 

Gender for Climate Justice, där Gröna Kvinnor ingår. Det finns också en diskussion inom WGC 

(Women and Gender Constituency) om att bojkotta hela COP 24. 

Det blir allt farligare att vara miljöaktivist. Polska polisen ska inte hindra människor från att mötas 

och manifestera tillsammans, eller gräva i människors privatliv i deras hemländer, vilket kan 

utsätta dem för livsfara. När COP 24 hålls i EU ska Mänskliga Rättigheter och alla människors lika 

värde gälla. Vi vill att svenska regeringen jobbar för det.  

   


