
GRÖNA KVINNOR 

4. Medlemsbrev i försommarvärme, frön 
vill i jorden, den vi alla lever av.  
 
April månad avslutades med ett 
efterlängtat beslut i EU, ett totalt förbud 
mot insektsgiftet neonikotinoider, 
världens mest använda insektsgift. 16 
länder röstade ja, inklusive Sverige, åtta 
avstod och fyra emot. England kommer 
att följa beslutet som är en viktig seger 
för våra bin och humlor och för ekologisk 
odling av bl. a sockerbetor och oljeväxter.  
En present inför bioloska mångfaldens 
dag den 22:a maj.  

 
Fakta: Neonikotinoider har sedan 80-talet 
ansetts vara säkrare än äldre insektsgifter. 
Men forskning har visat på omfattande 
miljöproblem. National Geographic skriver 
att förutom att bin dör så utsätts fåglar för 
risk när de får i sig besprutade grödor. Även 
pollen, nektar, växtsaft och döda löv har nu 
neonikotinoider i sej, och människan.  
 
Gröna Kvinnor fortsätter jobba för 100 % 
ekologiskt, med Rachel Carsons bok ”Tyst 
vår” från 1962 i bakhuvudet och kanske i 
bokhyllan, att läsa om. 
 

FN:s Kärnvapenkonvention antogs den 7 
juni 2017 och en majoritet av FN:s 
medlemsländer har nu skrivit under, dock 
inga av kärnvapenmakterna, Finland eller 
Sverige. Att innehavare av kärnvapen inte 
skriver på är begripligt, men Sverige & 
Finland, skäms.  I höstas frågade Sifo 
svenska folket om de ville underteckna 
konventionen, 86 % svarade ja. 
Konventionens syfte är att normera 

kärnvapen som olagliga, precis så som 
biologiska och kemiska vapen är. 
Flera organisationer kring Östersjön har 
gått samman för att uppmärksamma 
upprustning och hot, ett upprop är 
sammanställt av Ulla Klötzer och Gröna 
Kvinnor står bakom, bif. bilaga 
 

Ordförande har ordet 
 
Klimatriksdagen har avslutats och Gröna 
Kvinnor deltog i Klimatmarschen från 
Humlegården till riksdagen för att 
överlämna beslut och motioner till 
samtliga partier. Har plockat ut tre av 
motionerna med innehåll som vår 
förening redan arbetar med och som kan 
ge oss mer energi i fortsatt arbete.   
  
Motion om att ”Jämställdhet är nyckel till 
effektiva klimatåtgärder”, där säger 
Gröna Kvinnor att Jämställdhet är en 
förutsättning för hållbar utveckling och 
GK fick med den texten till EU-
förhandlingar inför Rio-mötet 2012, (40-
år efter Stockholmsmötet 1972). Dock 
sade EU nej till Sveriges förslag.  
Här har motionärerna uppdaterat frågan 
och kräva att regeringen ska följa upp 
den ”Gender Action Plan” som antogs på 
klimatmötet i Bonn föregående år. De vill 
att berörda svenska aktörer ska ges 
mandat och resurser att förstärka 
jämställdhetsperspektivet i planering och 
genomförande av klimatåtgärder på 
nationell, regional och lokal nivå i 
Sverige. Bra, Gröna Kvinnor tar med det 
till klimatmötet i Polen i höst.  
 
Motion om ”Ändrad inriktning för 
Sveaskog”. Här föreslås att Sveaskogs 
ägardirektiv ändras så att klimat och 
biologisk mångfald läggs in som bolagets 
främsta mål. Sveaskog AB är Sveriges 
största skogsägare och ägs av staten. 
Bolaget äger 4,1 miljoner hektar mark 
varav cirka 3,1 miljoner är ”produktiv” 



skogsmark, bolaget är Sveriges största 
skogsägare med en andel om 14 procent. 
Enligt motionen ska Sveaskog inte längre 
drivas kortsiktigt med statligt 
avkastningskrav. Avverkning enligt 
nuvarande principer ska undvikas. Om 
avverkningar ska göras ska det ske med 
plockhuggning, i enlighet med den så 
kallade Lübeckmodellen, (se förklaring i 
bilaga) menar motionärerna. Gröna 
Kvinnor lär successivt mer om Hyggesfritt 
skogsbruk, bl. a nu i Halland, vi har 
genusglasögonen på och undersöker hur 
C resonerar samt läsa MP:s skogsrapport 
från -17. Det finns forskning som avråder 
från industriellt hygge, det ger sårbara 
monokulturer som inga kan vistas i.   
 
Motion om ”Naturens Rätt”, menar att 
FN ska arbeta för en global deklaration 
om Naturens Rättigheter och att Sverige 
kan gå före. Nu är det mest kvinnor som 
representerar olika ursprungsfolk som 
driver frågan. MP skrev om naturens 
underläge i tidiga partiprogram. Frågan 
tas nu främst upp inom området 
Biologisk mångfald och Gröna Kvinnor 
har tidigare berättat att det målet har 
världens länder svårast att uppfylla, 
artrikedomar minskar dramatiskt varje 
år. Sveriges regering driver frågan genom 
organet IUCN, International Union for 
Conservation of Nature. ICUN bildades 
1948 och är världens största miljönätverk 
där både regeringar och NGO kan ingå, 
Naturskyddsföreningen är med och 
Jordens Vänner driver på. Människans 
förhållningssätt till Moder Jord är svårt 
skadat, genom att tillerkänna naturen 
rättigheter kan förståelse för omställning 
och förändrat sätt att leva öka. Ser också 
möjligheter att lyfta in filosofiska tänkare 
och religionens historiska roll när den 
satte människan över naturen för att 
härska över henne. Gröna Kvinnor jobba 
vidare för att kunskapa inom området. 

Bif. bilaga. Ewa Larsson 

 
Medlemsavgift 2018 är 100:- Sätts in på  
Bankgiro 5412-6867, ange namn, adress, mail 

 

 

PÅ GÅNG 

 

 

Grön Kvinnor har 
Organisationsutveckling i 

Halland 
 

Fredag 11/5  

Laholm kl 9.00. Vi besöker Gröna 

Kvinnan Monica Person och 

hennes skog i Våxtorp (Råryd), 

det är 1,5 mil dit. Sedan är vi ca 

två timmar i skogen för att lära 

om hyggesfritt skogsbruk. 

 Mat hos Stina Oskarssons i 

Vallåsens Värdshus utanför 

Våxtorp. Tillbaka till Laholm 
 

Vill du delta i programmet, hör av dig direkt 

till Susanne Gerstenberg, 

susanne.gerstenberg@telia.com 

bidrag för omkostnader söks hos 

info@gronakvinnor.se 
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