
 GRÖNA KVINNOR 
Medlemsbrev på väg till vinter och fullmåne. Dags att se 

över vinterförråd som stor spade, isbroddar och fågelmat.  

Den 25 november är den dag FN instiftat som dagen mot 
våld mot kvinnor – den orangea dagen –.  
Det är nu 20 år sedan och våldet mot kvinnor det pågår. 
Trots #MeToo movement med de många olika uppropen hösten 
2017 utsätts fortfarande kvinnor för sexuellt våld, för 
hedersvåld och för sexuella trakasserier. År 2018 dödades 22 
kvinnor av sin partner, vilket är en ökning (BRÅ 2019) och det 
är oklart vilka hedersmord och balkongflickor som ingår. 
Antalet anmälda våldtäkter har ökat och mörkertalen är 
generellt stora för alla varianter av sexuella övergrepp, 
trakasserier och för hedersförtryckt. Våldet minskar kvinnors 
möjligheter att engagera och organisera sig i samhället. Våldet 
har ett ekonomiskt pris, för psykisk ohälsa, vård och för stöd 
till barn som bevittnat våld, som är svårt att beräkna. Men 
samhällets kostnad för polisiära åtgärder, för domstolar, 
fängelse samt direkta sjukvårdskostnader och kostnader för 
sjukskrivningar och nytt boende till förföljda kvinnor går att 
räkna på. Dessa kostnader för könsrelaterat våld inom EU 
beräknades till 43 miljarder kronor 2018 av European Institute 

for Gender Equality (EIGE). Våldet mot kvinnor måste nu få 
ett stopp. Därför har vi gått ihop flera föreningar i en Bred 
Feministisk Plattform. Tillsammans. Gröna Kvinnor medverkar, 
vi ser våldet mot kvinnan och våldet mot Moder Jord som 
samma sida av det patriarkala myntet, att stå över, kräva makt 
och underordning. Se inbjudan här bredvid och i bilagan. 
 

Ordförande har ordet: I år är det fyrtio år sedan jag gick in i 
politiken, det var 1979 i Stockholm. Blev ledamot i 
Informations och Konsumentnämnden där Stadens 
Finansborgarråd var ordförande. Att stadens medborgare 
var korrekt informerade och som konsumenter kunde välja 
det bästa ansågs mycket viktigt. Nu 40 år senare finns inte 
ens en egen utredningstjänst. Vad som har gått förlorat på 
vägen är alla de människor som byggt upp kunskap och som 
delade med sej av den till förtroendevalda som kom och 
gick. I dag kallar vi dem humankapitalet. Jag tror SD är ett 
svar på svårigheter att få korrekt information, SD vill nu 
minska Public Service, en del andra partier hänger på, 

aningslöst; Gröna Kvinnor organiserar sig. Ewa Larsson 

 

PÅ GÅNG 
 
SÄTT STOPP FÖR MÄNS VÅLD 

MOT KVINNOR OCH 
HEDERSFÖRTRYCK  

                        
Tid: 14 nov kl 13.00 – 15.00 

Plats: Riksdagen, Riksplan, Stockholm 
Anmälan info@vhek.se 

Kom gärna 12.30 och medtag legitimation 
för riksdagens säkerhetskontroll. 

 

Sju föreningar samarbetar i Bred 
Feministisk Plattform 

Vilka är hindren för att stoppa 
mäns våld? 

 
Hur gör vi för att få bort dem? 
Vilka är de mest omedelbara 

problemen? Vad är nästa steg? 
 

Amineh Kakabaveh VHEK & RD-led 
Clara Berglund, Sveriges Kvinnolobby  
Ebba Witt-Brattström, Professor 
Susanna Udvardi, Chef Freezonen  
Nemam Ghafouri, Läkare och aktivist 
Ewa Larsson, Gröna Kvinnor  
Josefin Malmqvist, Moderatkvinnorna  
Elin Gustafsson, S-kvinnor  
Samuel Swan, Politiskt sakkunnig 
Moderator: Monica Green, UN Women   
 



Den 25:e nov kvällstid på ABF i 

Stockholm blir nästa seminarium med 

samma innehåll och samma 

medverkanden. Nytt evenemang 

kommer skapas på Gröna Kvinnors 

Facebook inför det arrangemanget.

 

Du Gillar väl Gröna Kvinnor på 
Facebook!  

  
Gröna Kvinnors medlemsavgift 50 kr för 

resterande 2019, 150 kr 2019 & 2020, 

betalas på bankgiro 5412-6867, skriv 

namn, adress, mejl & och födelseår 

mailto:info@vhek.se

