
GRÖNA KVINNOR 2020 
9. Medlemsbrev i september &  på väg till 
fullmåne, lingon och äpplen lyser upp. 
 
Gröna Kvinnor 15 år, det firar vi med samtal 
om Ekofeminism och Naturens rätt som 
beskrivs i På Gång och i separat inbjudan. 
Styrelsen har fått stor uppskattning för sina 
Corona säkrade utomhus vandringar. Njut av 
fotona och läs Rapporterna som också finns 
bilagda. Nu planerar vi för nya vandringar i 
starka kvinnors fotspår. 
 
Ord på vägen 
Under pågående Corona har allt fler erbjudits 
möjlighet att jobba hemma. Det har minskat 
trängseln i kollektivtrafiken och minskat 
folksjukdomen stress. Enligt en ny Sifo-
undersökning så finns nu ett stort intresse för 
reducerad arbetstid, hela 58 % av de 
tillfrågade kvinnorna vill minska sin arbetstid 
och 42 procent av männen. Dessutom säger 
varannan tillfrågad att de får lika mycket jobb 
gjort på sex timmar som på åtta timmar. Det 
låter rimligt för vem kan vara effektiv i åtta 
timmar. Kortare arbetsvecka och möjlighet att 
jobba hemma några dagar i veckan tror Gröna 
Kvinnor skulle leda till gladare barn, mindre 
skilsmässor, trevligare bemötande och mindre 
sjukfrånvaro. Nu kan inger arbetsgivare längre 
skylla på minskad produktivitet, så vad väntar 

de på?!   Ewa Larsson  

 
Vandring i Biologisk mångfald i Roslagen.   

Skicka gärna  medlemsbrevet vidare  till en 

vän. Aktiviteter finns i Värmland, Sörmland, 

Uppland, Norrbotten och Stockholm.   

 
Jordnära skulpturer, Tornado, på Djurgården. 

PÅ GÅNG  

GRÖNA KVINNOR 15 ÅR! 

6:e oktober firar vi och bjuder in till 

samtal om  

EKOFEMINISM OCH NATURENS 

RÄTTIGHETER 

Från kl 15 - 17 på Hantverkargatan 6     

(gult hus, ingång från kyrkogården)  

Lotta Hedström & Ewa Larsson inleder, vi 

kunskaper sedan om konsekvenser av 

politisk avsaknad av ekofeminism och 

tydligt juridiskt skydd för natur och miljö. 

Anmälan till samtalsledare: 
ingegerd.akselsson.le.d@gmail.com 

Begränsat antal medverkande, vi följer 

Coronaregler. Föreningen bjuder på ngt 

smått & gott. Se bifogad inbjudan. 

Boka redan nu in den 24 oktober 
Vandring i Heliga Birgittas fotspår i Finsta 

under ledning av arkeolog Gunilla Larsson  

10 min buss norr om Norrtälje, detaljerad 

inbjudan kommer att skickas ut. 
www.gronakvinnor.se Gilla oss på Facebook! 

mailto:ingegerd.akselsson.le.d@gmail.com
http://www.gronakvinnor.se/

