
 GRÖNA KVINNOR 
Medlemsbrev efter kraftfull oktobermåne. Nu finns både 

vinter & höst i vårt klimatvarierande land. Stickorna fram.  

Sverige har blivit ett tillväxtland för surrogatindustri! Medan 
länder som Tyskland, Italien och Frankrike lagstiftar mot 
handel med kvinnor och barn och EU klassificerar industrin 
som trafficking så väljer den svenska regeringen att tillsätta 
en ny utredning. Den förra regeringens utredning kom fram 
till att surrogatmödrarskap skulle förbjudas i sin helhet, 
men det ville inte alla i nya regeringen gå med på, så de har 
nu beslutat i enlighet med mp kongress, en ny utredning. 
Under tiden växer industrin och marknadsför sina tjänster. 
Gröna Kvinnor jobbar aktivt med frågan, vi ser det som 
ideologiskt grundläggande att en kropp aldrig ska säljas och 
att ett barn ska veta vem som är dess föräldrar. 
Tillsammans med flera olika organisationer har vi skrivit en 
debattartikel som publicerades i SvD den 9:e oktober, den 
biläggs här på pdf. Gröna Kvinnor kommer att vara med i 
demonstation mot den växande industrin på söndag, kom 
med du också!   
 

Noterat: Kan en liberal demokrati existera i ett land som 
grundas på bokstavstrogen Islam? Tina Thunander, 
journalist och författare ställer sig tveksam till det i sin 
senaste bok ”De bokstavstrogna” . I reportageform beskrivs 
radikal islams utbredning och betydelse för kvinnor. Medan 
Saudiarabien har tagit ett myrkliv framåt genom att tillåta 
kvinnor köra bil menar Tina att länder som Turkiet och 
Egypten allt mer fungerar som diktaturer där 
säkerhetspoliser och förespråkare för hård Islam dikterar 
villkor. Kvinnors frihet krymper i dessa länder, fort.  
 

Ordförande har ordet: Margaret Atwood och Bernardine 
Evaristo har fått Bookerpris, ett brittiskt litterärt pris 
instiftat 1969 som går till författare med engelska som 
originalspråk. Bernardine är den första färgade författare 
som får priset och det är hennes bok ”Girl, women and 
other” som belönas. Margaret får priset för ”Gileads 
döttrar”, den är jag mitt i och vill inte lägga ifrån mej, tur i 
oturen att jag är så snörvlig och hostig att jag unnar mej 
stillhet och egen läsning, bara för mitt eget höga nöjes skull, 
hälsar Ewa Larsson 

 

PÅ GÅNG 
 
Vad vet du om Máttaráhkká?  

                        
Tid: 22 oktober kl 17.30 – 20.00 

Plats: Åsögatan 79 nb på Södermalm i 
Stockholm, nära pendeltåg och T-bana 

 
Tre föreningar samarbetar och  

bjuder kunskap om samisk utbredning i 
Sverige 

 om internationella konventioner som 
stipulerar samiska rättigheter  

och funderar över dagens samiska 
kvinnors makt över sin historia 

 
Gröna Kvinnor tillsammans med 
Sameföreningen i Stockholm och 
Föreningen för samiskrelaterad 

forskning i Uppsala 
Ewa Larsson, ordf Gröna Kvinnor 

Nik Märak, ordförande 
Sameföreningen Stockholm 

Gunilla Larsson, ordförande Uppsam 
 

Vi bjuder på fika och kultur 
Bifogad Flyer kan med fördel sättas 
upp där du tror det finns intresse. 

 



Demonstration mot 
surrogatindustrin 

Tid: 20:e okt kl 14.00 – 15.00 
Plats: Sergelstorg Sthlm 

Företaget Tammuz Nordic Surrogazy  rundar 

svenska lagstiftningen om 

surrogatmödrarskap genom att ta sin handel 

med kvinnor och barn utomlands. 

Gröna Kvinnor jobbar tillsammans med andra 

organisationer att sprida kunskap om denna 

handel med barn och kvinnor som inom EU 

kallas Trafficking.  Se bilagd artikel. Uppdrag 

Granskning har också gjort inslag om det 

kommersiella surrogatmödraskap företaget 

Tammuz bedriver. 

Gröna Kvinnors medlemsavgift 50 kr för 

resterande 2019, 150 kr 2019 & 2020, 

betalas på bankgiro 5412-6867, skriv 

namn, adress, mejl & och födelseår 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritannien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Litter%C3%A4ra_priser
https://sv.wikipedia.org/wiki/Litteratur%C3%A5ret_1969

