
 GRÖNA KVINNOR 
Medlemsbrev på väg till fullmåne. Vi arrangerar för inomhusliv 

med ljus, blommor, torkade rönnbär, äpplen och färglada löv.  

Förväntningarna på politik, näringsliv och vetenskap är stora i 
demokratiska länder. - Rädda klimatet nu! Samma ord från unga 
som gamla i manifestationer över hela världen, det betyder ngt. 
Parisöverenskommelsen ska följas upp i Chile i december, vad 
gör varje enskilt land? Klimatmötets förmöte i New York har fått 
långsiktigt näringsliv att inse både nödvändigheten och fördelar 
med att snabba på sin omställning till att bli fossilfri. Sveriges 
linje är att skattesubventionera storföretagens omställning för 
att minska sina koldioxidutsläpp och har lovat att dubblera sitt 
ekonomiska stöd till Gröna omställningsfonden. Egentligen är 
det traditionell svensk politik, jobben räddas och social oro 
minimeras. Men nu är det med kniven på stupen, klimatet får 
inte börja skena och svensken kan inte fortsätta leva som om 
det fanns 4,5 jordklot. Gröna Kvinnor saknar dock fortfarande 
den politiska drivkraften i strukturella förändringar som 
hanterar alla livets flöden. Här finns minnen att minnas, historia 
att grävas upp och urfolks bevarade kunskaper om sätt att både 
värna och vårda liv- och miljö, vi gör politik av det, som avstamp 
i jämställd hållbar omställning, nyckelkvinnor visar vägen!   
 

Noterat: I vart femte land är religionsfriheten hotad och 
religiösa minoriteter diskrimineras enligt ny rapport från ACN, 
Aid to the Church in need. Sverige har inte gått med i den 
nybildade Internationella alliansen för religiös frihet. Svenskt 
officiellt arbete går enkom genom FN:s råd för mänskliga 
rättigheter. Gröna Kvinnor lyfter frågan historiskt genom att se 
hur olika trosuppfattningar påverkat och påvekar kvinnors makt 
och inflytande i sin kulturella kontext.   
 

Ordförande har ordet: Författaren och marinbiologen Rachel 
Carson väckte internationellt genomslag med sin bok 1962 om 
DDT:s betydelse. Sextio år senare har ännu inte företag fullt ut 
ansvar för vad och hur de producerar. Marknaden agerar inte 
klimat- eller kemikaliesmart, någon annan långt borta får ta 
skiten. När människan stod närmare produktionen och kunde se 
effekten av sitt agerande var det lättare att göra rätt. I dag finns 
information i mängder om svältande människor, torka, skyfall 
och stormar. Visst är det ett mysterium att välutbildade mätta 
människor ännu inte tar ansvar för vad deras pengar jobbar 
med och hur människa, djur och natur har det. Lagar, skatter 
och domstolar är dagens redskap för dem som ännu inte fattar.  

 Ewa Larsson  

GRÖNA KVINNOR PÅ GÅNG 

11 okt kl. 13-17 Residenstorget i Karlstad 
12 okt kl. 13-17 Frykensalen Bibl. i Sunne 

Eva Hallström, energi- och miljöingenjör, 
Nyckelkvinna Gröna Kvinnor Värmland, när 

blir djur och natur blir en del i rehabilitering?  
- Har det med maktstukturer att göra? 

Eva Sahlin, Fil.dr institutet för stressmedicin. 
Använda naturen för hälsa & välbefinnande. 

Anneli Jäderlund Bonde, skribent & 
psykiatripatient, blev hjälpt av djur & natur. 

Jenny Höglund Doktorand och adjunkt i 
socialt arbete Karlstads univ. Rehabilitering i 
lantgårdsmiljö – individ, miljö och aktivitet.  

Marie Gudmundsson, Arbetsterapeut Natur- 
och hästunderstödda insatser, region 

Dalarna. Forskning & omvärldsspaning.       
Fri entré och fika. 

 
  

13 oktober kl 14.15 - 16.00 på 
Elektron i Gnesta, Västra Storgatan 
15, fem minuter från pendelstation 

promenad i tågets riktning. 
Ett sockenperspektiv på kvinnoliv i 

en liten del av Sörmland 
 

Maria Bergström, landskapsekolog och 
nyckelkvinna Gröna Kvinnor Sörmland, - 
spanar efter de forna kvinnorna i Gryts 
socken i kartor, skrifter och landskap - 

Ewa Larsson, ordförande Gröna Kvinnor 
ger ett maktperspektiv på föreningens 

arbete med att gräva fram kvinnors 
historia. 

Vi bjuder på fika och kultur 



22 oktober kl 17.30 – 20.00 Åsögat 79 nb 
- Vad vet du om Máttaráhkká?  

                        

Vi bjuder kunskap om samisk utbredning i 
Sverige, om internationella konventioner 

som stipulerar samiska rättigheter och 
funderar över dagens samiska kvinnors makt 

över historien. 
Gröna Kvinnor tillsammans med 

Sameföreningen i Stockholm och Föreningen 
för samiskrelaterad forskning i Uppsala 
Ewa Larsson, ordförande Gröna Kvinnor 
Nik Märak, ordförande Sameföreningen 

Stockholm 
Gunilla Larsson, ordförande Uppsam 

Vi bjuder på fika och kultur 
 

Gröna Kvinnors medlemsavgift 50 kr för 

resterande 2019, 150 kr 2019 & 2020, betalas på 

bankgiro 5412-6867, skriv namn, adress, mejl & 

födelseår.


