
 

GRÖNA KVINNOR 
4. Medlemsbrev i tid då fåglar flyger över landet till platser 
där de vill bygga bo och lägga sina ägg.  
 
Till detta medlemsbrev biläggs en speciell ordförande 
betraktelse om just ägget som kulturhistorisk symbol.  
 
Under de senaste åren har Gröna Kvinnor arbetat 
tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och några 
internationella kvinnoorganisationer för att sprida 
kunskap om den fruktansvärda industriella utvecklingen av 
kvinnans livmoder som äggkläckningsmaskin. Finns 
beskrivet i vår verksamhetsberättelse som ligger på 
hemsida, www.gronakvinnor.se.   
 
Kerstin Slåneteg låter hälsa att vi bör läsa den finsk-
estniska författaren Sofi Oksanens senaste bok 
"Hundparken", där tas äggdonationen i Ukraina upp. 
Ukraina har Europas mest liberala lagstiftning i frågan 
vilket kommersiella företag nu tjänar pengar på.  
 
Många människor flyr krig eller konflikter som det brukar 
kallas. I dag flyr 2,3 miljoner människor från sina hem, sin 
historia och sitt arv till ett boende i läger med behov av 
hjälp. Att detta fortgår är helt obegripligt. Mördarna går 
fria trots att de är kända och även de som säljer deras 
vapen. FN saknar redskap för internationellt  ingripande då 
flera av medlemsländerna är de krigförande.   
 
Samtidigt flyr 10,3 miljoner människor på grund av 
klimatförändringar. Vem bär ansvar och ska fängslas? Det 
finns organisationer som nu prövar lagstiftning gentemot 
politiker som inte genomför åtgärder för att minska 
klimatutsläpp, bl. a i Belgien. Undrar när det blir aktuellt i 
Sverige? För ett år sedan publicerade Financial Times en 
artikel av Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid 
Göteborgs universitet, om att världen nu måste ta chansen 
att ställa om hållbart efter Corona pandemin.  Nu visar FN:s 
miljöprogram, UNEP, att världens 50 ledande ekonomier 
endast satsat 18% av återhämtningspengar på gröna 
åtgärder. Världen håller på att missa chansen.  
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GRÖNA KVINNOR 

BJUDER IN TILL 

FÖREDRAG OCH SAMTAL 

PÅ MODER JORD DAGEN  

DEN 22 APRIL  

KL 13.00 – 15.00 PÅ 

ZOOM 

GRÖNA KVINNOR 

OCH CIVILISATION 

MARIJA GIMBUTAS 

INSPIRERAR OSS ATT 

TRO ATT EN 

GEMNSAM FRAMTID 

PÅ MODER JORD ÄR 

MÖJLIG 

Vad är den feminina 

principen? 

Är fredlig 

samexistens möjlig? 

Hur lever vi i naturen 

utan att sätta oss 

över? 

Anmälan för zoom länk 

till Maria Bergström, 

mia.sorby@gmail.com  

Se separat inbjudan 

 

Medlemsavgift 100 kr 

betalas på bankgiro 5412-

6867  Skriv namn, adress, 

mejl &  födelseår   

 

mailto:mia.sorby@gmail.com

