
GRÖNA KVINNOR MARS  

Medlemsbrev i nedan och nordlig vind. 
Pelargoner upp i ljuset och tomatfrön i jord.  

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET PÅGÅR: 

MIA.SORBY@GMAIL.COM  

På 8 mars, Internationella Kvinnodagen, 
brukar  brott mot mänskliga rättigheter lyftas 
fram. Kvinnor och män behandlas olika, ett 
brott mot FN Artikel 1 ”Alla människor är 
födda fria och lika i värde och rättigheter. De 
har utrustats med förnuft och samvete och bör 
handla gentemot varandra i en anda av 
gemenskap”.  Kvinnor i Sverige har inte lika 
lön för lika eller likvärdigt jobb och kvinnor ses 
ofta mer som objekt än subjekt i sina egna liv.  
Samhällsgemenskap och konsumtion är 
hierarkiskt uppbyggd, vi lever som om vi hade 
fyra jordklot. Ojämställdhet finns överallt, 
patriarkala strukturer dominera vårt sätt att 
leva och behandla varandra. På Sveriges 
Kvinnolobbys, SKL, hemsida kan du ladda ner 
hela  Skuggrapporten på CEDAW(1) Kvinno-
konventionen, Gröna Kvinnor har medverkat.  

WTO, Världshandelsorganisationen, har ny 

generalsekreterare Ngozi Okonjo-Iveala, 
hon säger: ”No more business as usual”. WTO 
får med Ngozi en välbehövlig nystart. Varför? 
Ngozi är extremt välutbildad, har erfarenheter 
som ingen annan generalsekreterare tidigare 
haft och en vilja som kan försätta berg, det 
behövs för att få patriarker att samarbete. När 
handel sker ska självklart skadlig inverkan på 
människa och miljö redovisas. WTO kan styra 
upp handel till att bli jämställd och hållbar, 
skapa en partnerskapsekonomi. 

Ordförande har ordet. På 8 mars lyfts ofta 
kvinnliga pionjärer fram, för fred, rösträtt, 
aborträtt och rätten att inte bli våldtagen av 
sin man. Jag lyfter också fram kvinnan som 
evolutionens skapare och som framtidshopp. 
Den feminina principen att bry sej om, vara 
försiktig, vårda varandra och jorden, är en 

vinnande princip för alla. Ewa Larsson 

 PÅ GÅNG 

ÅRSMÖTE 13 MARS 10-12, 

LUNCH PÅ EGEN HAND 

TEMA 13-14.30  

 CATHARINA INGELMAN-SUNDBERG 

KOMMER BERÄTTA OM SITT 

FÖRFATTARSKAP OCH OM HUR 

HENNES BÖCKER KOMMIT TILL 

UTIFRÅN TVÅ HELT OLIKA 

BOKSERIER HON SKAPAT.  

ÅRSMÖTET SKER VIA ZOOM, VID ANMÄLAN 

TILL MIA.SORBY@GMAIL.COM FÅR DU EN LÄNK 

TILL MÖTET. FRÅGOR TILL MARIA FÖRE MÖTET.  

 

22 MARS KL 14.30 NEW YORK /ZOOM 

(STÅR SOM 8.30 PM) HAR GRÖNA 

KVINNOR ETT VIRITUELLT PARALLET 

EVENT PÅ CSW, FN:S COMMISSION ON 

THE STATUS OF WOMEN. SÖK PÅ: NGO 

CSW65 VIRTUAL FORUM ADVOCATE 

REGISTRATION. KOM MED! VÅRT TEMA 

ÄR - HUR VÄRLDEN SKULLE SE UT OM 

KVINNOR BESTÄMDE.  

HOW WOULD THE WORLD BE 

ORGANIZED IF WOMEN WERE IN 

POWER? DIREKT LÄNK TILL EVENTET  

HTTPS://NGOCSW65FORUM.US2.PATHA

BLE.COM/MEETINGS/VIRTUAL/FWO7JSR

BFVRNWWFIB 

(1)CEDAW Convention on the Elimination of all 

Forms of Discrimination against Women. Antogs av 
FN:s generalförsamling 1979 och innehåller 30 
artiklar om kvinnors rättigheter. Regeringarna ska 
rapportera till FN om sitt jämställdhetsarbete. hur 
de arbetar med de olika sakområdena.  
Tenth periodic report by the government of 
sweden on cedaw (pdf 423 kB) (regeringen.se) 
Skuggrapport www.sverigeskvinnolobby.se På 
Gröna Kvinnors Facebook, kan du se personliga 

kommentarer. www.gronakvinnor.se     

mailto:mia.sorby@gmail.com
https://ngocsw65forum.us2.pathable.com/meetings/virtual/fwo7jSrbFvRNWwfib
https://ngocsw65forum.us2.pathable.com/meetings/virtual/fwo7jSrbFvRNWwfib
https://ngocsw65forum.us2.pathable.com/meetings/virtual/fwo7jSrbFvRNWwfib
http://www.gronakvinnor.se/

