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Medlemsbrev i nedan, lågtryck står på kö men solen 
återvänder. I Nordisk mytologi är solen feminin, källa till 
liv och energi till allt som ska växa åter.  
 
Jordens hud, ett tunt jordlager som föder oss alla, fortsätter 
sönderdelas. Samtidigt växer kunskap om hur jord kan väckas, 
helas med hjälp av maskar, kol och betande kor. Även kunskap 
om att ta tillvara ätliga vilda växter i skog och hagmark ökar. 
Gröna Kvinnor stöder alla som arbetar för levande jord som 
brukas så att biologisk mångfald stärks och kolsänkor bildas 
samtidigt som jorden ger mat på borden.  
 
Tyvärr finns ingen jordbruksminister i Sverige utan en lands-
bygdsminister, förändringen skedde 2010 då jordbruks-
departementet ändrades till landsbygdsdepartement.  Det i sin 
tur lades ner 2014 och landsbygdsfrågor flyttades till närings-
departementet. Sveriges nya landsbygdsminister heter Jennie 
Nilsson, kommer från Halland, har jobbat som vårdbiträde och 
har facklig bakgrund i Kommunal. Inom hennes ansvarsområde 
ingår jordbruk, livsmedel, skog, djur, same och fiskefrågor samt 
landsbygdsutveckling. Tycker ni att Gröna Kvinnor ska begära 
företräde att berätta våra tankar och visioner om hur allt hör 
ihop och bör vårdas varsamt? Delge gärna era tankar till 
info@gronakvinnor.se På Gröna Kvinnor årsmöte den 16 mars 
är temat ”Mat och Kultur i Omställning”. Tidigare 
generalsekreterare för GAP International (1995-2017) och 
vinnare av Rachel Carson-priset 2011 (för insatser att involvera 
individer, företag och icke-statliga organisationer i hållbarhet) 
Marilyn Mehlmann är inbjuden, läs hela kallelsen på bif. bilaga.  

 

Ordförande har ordet 
Gröna Kvinnor uppmärksammar ofta den åldrande kvinnans 
vishet och om hur allt blev tvärtom när kvinnan uppmanades 
att tiga i församlingen. Äldre har kommit att förknippas med 
fattiga och först 1945 fick de som försörjdes av fattigvård rätt 
att rösta. När min kloka mor Mary närmade sig 90 år hade vi 
gott om tid att tala med varandra. Mor berättade om kloka 
gummor som funnits i byarna i Ångermanland, kvinnor som 
berättade och hjälpte till med alla slags bekymmer och 
åkommor. I dag är kvinnor över 60 år osynliga i media och 
efterfrågan på dem låg. Göteborgs universitet har tagit fram 
siffror, 25 % av befolkningen är 60+ men endast 4 % kvinnor 
inom ålderspannet syns i media, för män 60+ är siffran 6 %. Det 
påverkar attityder till äldre och äldres inflytande i samhället.  

Min far höll upp dörren för 
äldre och vid middagsbjud-
ningar bjöd han dryck till 
äldsta kvinnan först.  Gröna 
Kvinnor ger äldre kvinnor 
en plattform att dela med 
sig av sin klokskap och 

vishet. Ewa Larsson 

 
          
www.gronakvinnor.se 

PÅ GÅNG 

Dåtid – Nutid – Framtid 
Den 6-7 februari i Jokkmokk 

 

En resa med samiska kvinnor 
och forskare i Samiska 
Kvinnors fotspår, från 

historisk tid genom kulturella 
brytningsperioder fram till 
dagens kvinnas livsrum och 
maktstrukturer. Framtiden 

formar vi tillsammans. 
Anmälan 

samiskakvinnor@gmail.com 
Gröna Kvinnor Norrbotten 

arrangerar. Program i bilaga 

Årsmöte 
Gröna Kvinnor 

Den 16 mars kl 10.30 – 16.30 
Anna Lindhagens museum 

Sthlm Fjällgatan 34 
Anmälan 

maria.bjorke@gmail.com 
Program i bilaga  
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