
GRÖNA KVINNOR 2020 
10. Medlemsbrev i färgprakt, i en stor del 
av landet har frosten inte ännu tagit löven. 
 
Fria Gröna Kvinnor har rönt uppskattning för 
upplägget av 15 års firandet. Ålders-
integrerade samtal om Ekofeminism och 
Naturens rätt ur både ett historiskt perspektiv 
och idéer om  ett framtidsskapande ger 
mersmak. TACK ALLA MEDVERKANDE!!! 
 

 
 
Vår 15 års skrift som lanserades på seminariet 
är på väg hem till alla betalande medlemmar 
per post. Här finns reportage från sommarens 
aktiviteter och flera medlemmar är 
intervjuade. På olika sätt ser vi 
orsakssamband  till att jämställdhets och 
klimatförändringsarbetet inte riktigt tar fart, 
fast alla vet att det är bråttom. Faktum är att 
isarna på både Arktisk och Antarktiskt smälter 
i takt med FN:s klimatpanels (IPCC) mest 
extrema scenario, enligt Nature Climate 
Change.  Det finns även stor oro för att 
pågående bränder i Amazonas kan omskapa 
hela området till savann, sådant har hänt 
förut, öknen i Egypten och Marocko har 
blommat. Skillnaden nu är att människans 
aktiviteter påskyndar förändringar och 
kraften i att ändra kulturella beteenden 
saknas.  Positivt är att EU antagit en modig 
Klimatlag. Att FN har föreslagit tillägg i 
Biologiska mångfaldskonventionen om att bry 
sig om naturens rätt. Mer positivt är att 

Nätverket för ett kärnvapenförbud fortsätter 
pressa riksdagens partier att Sverige ska anta 
FN:s kärnvapenförbud som beräknas träda i 
kraft nästa år. Och att globala Mother Earth 
och End Ecocid träffas i FN  Geneve i december 
för att smida planer om hur världens länder 
ska kunna jobba tillsammans utifrån andra 
mer långsiktiga spelregler än nu gällande.    
 
För alla er som inte kunde vara med på 
kunskapandet och firandet ordnar vi gärna 
regionala zoom möten. Vänd er till 
info@gronakvinnor.se  
 
Ord på vägen 

I vår 15 års skrift belyser jag vidden av hur det 
patriarkala systemet upprätthålls och  
genomsyrar allt; att en jämställd värld har 
funnits och kan finnas igen; en värld där vi 
behandlar och handlar som jämlikar.  

Gröna Kvinnan Märta-Lena Bergstedt hälsar att boken 
”Patriarchy as a System of Male Dominance Created at 
the Intersection of the Control of Women, Private 
Property, and War by Carol P. Christ.” ger  en god  
sammanfattning av vad patriarkatet är. 
Noterar att filosofen Jonna Bornemark 
kommit ut med en till bok ”Horisonten finns 
alltid kvar”. Där gör hon upp med de som tror 
att de vet allt, och friheten att leva i ovisshet.  
Jonna menar att det är människans talang att 
kunna leva på olika sätt som gör att vi kan 
rädda oss i ett skenande klimat. Att ställa oss 
frågan vad som är viktigt i vårt liv och ändra 
oss så att livet blir på det sättet. - Eller hur! 

  Ewa Larsson  

 PÅ GÅNG                 

Finsta i Roslagen lördag den 24 okt.  

Gröna Kvinnor spårar starka kvinnor, från 

Freja till Birgitta. Start i församlingshuset 

med soppa och arkeolog Gunilla Larsson 

som berätta om platsens själ. Sedan 

gemensam vandring under ledning av 

Gunilla och avslutande fika. Gröna 

Kvinnor bjuder sina medlemmar. Se tider, 

program och resmöjligheter i bilaga.  

 www.gronakvinnor.se Gilla oss på Facebook! 
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