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11. Medlemsbrev inför stilla stunder, vi reflekterar över 
dem som varit före, på oss själva och de som kommer efter. 

 
 
Efter Amerikanarnas val av president vet vi hur Parisavtalet 
kommer att landa. Läskigt att valet är så avgörande, en riktig 
halloweenare. Med Trump kvar lämnar USA COP och med Biden 
vid rodret blir de kvar. Valet har inte bara betydelse för en liten 
del av världen som Norden och EU. Det har betydelse för alla 
världens länders samarbete för att nå upp till klimatmålen och 
låsa upp militära spänningar. När Gröna Kvinnor lämnade 
Madrid och COP 25 förra året i december så hoppades vi på att 
på COP 26 i Glasgow möta amerikanska delegater med stort 
klimatsjälvförtroende och driv i klimatpolitiken.  
För att ändra strukturer krävs mod och pengar och alla 
välfärdsländer tycker inte att det är självklart att de ska bidra 

ekonomiskt. Utmaningarna är enorma och vi vet om det. Ett 
demokratiskt och klokt USA behövs mer än någonsin till hjälp att  
möta despotiska korrupta diktatorer som förvillar och hetsar.  
 
Gröna Kvinnor hämtar kraft från historiskt modiga kvinnor som 
med olika medel drivit på för fredliga samhällslösningar till att 
alla ska ha lika rätt till liv. Här besöker vi Heliga Birgittas 
födelseort Finsta i Roslagen och den källa som på 1300-talet 
sades ha många goda egenskaper att hela och stärka.  
Från vänster Gunilla Larsson, Tzigeh Kifle, Ingegerd Akselsson Le 
Douaron, Kerstin Allergren, Maria Björke, Ewa Larsson, Märta-Lena 
Bergstedt. Foto Elin Björke.  

 
www.gronakvinnor.se Gilla oss på Facebook! 

Ordförande har ordet 

Det gamla potatislovet har 
blivit ett läslov, en modern-
isering till den tid som är. 
Jag tänker - lyckliga de barn 
som får vara med och ta upp 
årets sista potatis, som får 
jord under naglarna och lera 
under stövlarna - för de lär 
sej att det går att odla mat 
själv. Vill med det inte 
förringa läsning och har 
själv i veckan fördjupat mej 
i Jonna Bornemarks bok 
”Horisonten finns alltid 
kvar” Jonna närmar sig  krav 
på dagens livsavgörande 
handlanden av klimatkris, 
pandemi och militärupp-
rustning, genom ordet 
”omdöme”. Ett vackert ord, 
att göra om, omställa, och 
omsluta får mej att tänka på 
Gröna Kvinnors organi-
sationsutveckling för några  
år sedan då vi vandrade på 
Ommas gröna stigar och i 
vacker skog i Omberg. 
Sägnen säger om den visa 
Drottning Omma att hon 
fortfarande finns kvar i det 
djupa bergets inre. Och visst 
är det lätt att hålla med att 
den som förstår och kan 
leva med sitt inre också blir 
en drottning.  Ewa Larsson 

PÅGÅNG  

Webinarium 

Norrbotten den 4 nov 

kl. 19-20.30  

Gröna Kvinnor 15 år, 

resumé och samtal 

om kvinnokraft 

”Urmoderns kärlek 

till livet”  med  

Agneta Granström, 

Nyckelkvinna och  

Ewa Larsson, Ordf.  

Se bilagd inbjudan. 
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