
 GRÖNA KVINNOR 
Medlemsbrev i nedan, tid för skördefester. Med sommarens 
lagrade kraft möts hösten med skärpa och visdom.  
 
Tre politiska samtal pågår: Klimatet, det brinner i Amazonas 
vilket påverkar hela världen. Ekonomin, despotiska ledare för 
världsvalutor beter sig pubertalt. Upprustning, kärnvapen 
utvecklas både i diktaturer och i demokratier. En global 
berättigad oro sprider sig. EU axlar ansvar, Macron 
uppmuntrar G7 länder till samtal med Iran och FN arrangerar 
konferenser för avstämning om hur gemensamt fattade beslut 
efterlevs. Gröna Kvinnor kommer att följa Klimatmötet COP 25 
och Kvinnokommissionens möte ”Platform for Action” 25.  
Alla områden hör intimt ihop och bör hanteras med 
skyndsamhet. Viljan att avsätta medel i FN:s klimatfonder för 
omställning och investeringar förutsätter att länder med en 
hållbar ekonomi faktiskt gör det. USA leds av klimatförnekare 
och är inte med i gemensamma arbetet, deras militära 
organisation är största enskilda energiförbrukare i världen och 
deras militärmakt bränner dagligen lika mycket olja som 
Sverige på ett år. I Ryssland hittas radioaktiva isotoper efter 
atomexplosion vid militär testanläggning. Ekonomimedia 
hetsar kring vikande avkastningar inom produktion och 
konsumtion. Det blir tydligt hur allt vi har och är hör ihop och 
att oändlig tillväxt inte är möjlig, vilket ännu många tror.  
 
Ordförande har ordet 
Brasiliens ledare Bonsaro försökte först bagatellisera de 
bränder hans politik resulterat i och spred budskapet att 
miljöaktivister tänt på för att minska hans makt. En typisk 
okunnig patriarks tro att världen kretsar kring honom. Men 
när EU hotade med att inte skriva nytt handelsavtal kom han 
på att militären kunde sättas in. Det här är en accelererande 
trend, att hota med handel. USA och Kina trappar upp sina 
handelshinder vilket påverkar hela världen. Här påminns vi om 
att lokal matproduktion är viktig, att tillgång till energi 
behöver säkras lokalt och att hantverkskunskap är nödvändig i 
ett civilt försvar. Vi behöver också agera på de globala 
maktstrukturer som fortsatt upprätthålls, ge den feminina 
principen plats och utveckla social hållbarhet. Det kommer bli 
tufft, en del har det redan överdjävligt och antalet 
klimatflyktingar ökar. Att vara människa är att bry sig, både ny 
doktor och medicin behövs. Omställning betyder just att ställa 
om, byta förebilder och leva ett hållbart liv, - jag vill ha ett 

näringsliv som ger näring.   Ewa Larsson     

PÅ GÅNG 

Klimatfestival - whats next?  

Vinterviken i Stockholm  

Lördagen 31 aug kl 12 – 22   

 Möjligheter, hopp och ett aktivt samhälle 

frågan är: - Vad är nästa steg? Festivalen 

består av paneldebatt, seminarier, 

workshops, performance, musik, konst mm. 

Vill du representera Gröna Kvinnor kontakta 

Nyckelkvinnan Kerstin Allergren Sthlm mail 

kerstin@allergren.se 

Utställare - Kunskap och information:  
Greenpeace, Afrikagrupperna, Lodyn, ETC, Vi 

håller oss på jorden, Extinction Rebellion, 
Klimataktion, ABF, Naturskyddsföreningen, 

Klimatriksdagen, Gröna Kvinnor 

Researchers desk, FridaysForFuture, Amazon 
Watch, Mårda - Hållbar matförvaring, 

Grågåsens bigårdar producerar honung i 
Aspudden, fler tillkommer…  

 



Afternoon tea i Bagarmossens 

Folkets hus Sthlm 

Söndagen 15 sept. kl 16 – 18 

Arkeologen och historikern 
Märta-Lena Bergstedt tolkar fornfynd i 

Skandinavien från istid till nutid.  
Samhällsvetaren och ordf. i Gröna Kvinnor 
Ewa Larsson ger sin syn på maktstrukturer 

med hjälp av älgkor och modersmyter.  
Marie Egnell, rytmiklärare och pedagog gör 

musikaliska inlägg i berättandet tillsammans 
med tidigare elever. 

Dåtid – Nutid – Framtid 
En resa genom kulturella 

brytningsperioder fram till kvinnas 

livsrum i tidsåldern Antropocen.               

Vi  formar f ramtiden t i l l sammans.  

ARR.  GRÖNA KVINNOR STOCKHOLM 

 

Föreningens medlemsavgift 50 kr för 

halva 2019, 150 kr 2019 & 2020, betalas 

på bankgiro 5412-6867, skriv namn, 

adress, mejl & födelseår. 
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