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5. Medlemsbrev på väg till Sommarsolstånd 

Årets längsta dag, torsdag, är den högtid som historiskt firats 

mest som en stor fest med lekar och dans. Numera firas helgen 

efter Johannes döpares födelse, sex månader före Jesu födelse. 

Varje tid avspeglar sitt sätt att leva och tro genom prägling av 

rådande maktstrukturer. Strukturer som i bland är synliga, så 

som att kvinnor generellt har lägre lön än män för samma eller 

liknande arbete. Eller strukturer som är mer dolda genom 

otydliga prioriteringar. Läs mer om Sommarsolstånd i bilaga 

Ordförande har ordet 

Hur kan samarbete mellan olika fackområden ge mylla för 

omställning av maktstrukturer som kan leda till patriarkal 

upplösning? Vissa beteenden och attityder påverkar 

klimatförändringar och gynnar ojämställdhet. Kan 

klimaträttvisa uppnås utan genusrättvisa och varför talar vi 

inte mer om naturens rätt och schyssta investeringar. Gröna 

Kvinnors seminarium och samtal i Almedalen tar upp just det.  

Ewa Larsson 

Noterat 

Forskare Rebecca Lawrence har kommit fram till att gruvchefer i 

Sverige anser att ursprungsfolks rättigheter behövs i andra 

länder men inte i Sverige. Sverige antog FN:s urfolks deklaration 

2007 som säger att ett ”fritt informerat förhandlingssamtycke” 

ska uppnås. Sverige har ännu ej fastställt vad det innebär, samer 

kan inte säga nej till exploatering, anser svenska gruvchefer. 

Gröna kvinnor kräver ratificering av ILO konventionen 169. 

Ett Parisavtal för kemikalier är nödvändigt och i veckan inledde 

Sveriges miljöminister Karolina Skog samtal med europeiska 

kolleger i frågan, Tyskland och Frankrike är på. I juli kommer 

frågan upp i FN, Gröna Kvinnor kräver en kemikaliepanel direkt 

under FN:s Generalsekreterare António Guterres. Se våra krav i 

bilaga, den kan kopieras upp och lokalt anpassas för spridning.  

Medlemsavgift 2018 är 

100:-  Sätts in på Bankgiro 

5412-6867, ange namn, 

adress & mailadress 



Gröna Kvinnor 

Sörmland  

STUDIEBESÖK EKOBYGG 

HÖLÖ 

 

20 juni  k l  15.1 5-17.45 

Anmälan direkt  på 

Gröna Kvinnors 

Facebook 

Ω 

Gröna Kvinnor i  

Almedalen 

5 jul i  k l  14.00-14.50 

Syregården,  Södra 

Kyrkogatan 6  

På spaning efter 

kopplingarna mellan 

feminism, ekonomi, 

hållbar utveckling  

& 

patriarkatets upplösning 

Läs mer i 

Almedalsprogrammet 



 

 





 


