
 

GRÖNA KVINNOR 
5. Medlemsbrev i kylig vår, snöblask och regn. Vi får tid att 
njuta lökväxter, förkultivera frön och grundvatten fylls på.  
 
I Gröna Kvinnors nya skrift presenteras Marija Gimbutas 
pionjärarbete med att analysera äldre figuriner och vi beskriver 
vad det arbetet betyder för oss idag. Genom Adele Änggårds 
skarpa blick lär vi om figurinernas kommunikativa kraft och ökar 
läsarens förståelse för att sociala nätverk och kommunikation 
utgör fundamentet i alla samhällen. Finns att ladda ner på 
www.gronakvinnor.se  
 
Att civilsamhällets organisationer har stor betydelse för socialt 
nätverksbyggande är i dag väl känt. Det kan vara  idrottens olika 
verksamheter, organisationer som ger stöd till sköra människor 
och till kvinnor som misshandlas och mördas av män de känner. 
Inför EU-beslut om långtidsbudget för 2021-2027 ”Right and 
Values”, har gruppledaren för parlamentets gröna grupp i 
Jämställdhetsutskottet, Alice Bah Kuhnke, arbetat strategiskt i 
två år med resultatet att summan dubbleras till 1,55 miljarder 
euro. Mycket går också åt fel håll inom EU när det gäller både 
jämställdhet och demokrati. Fyra områden prioriteras:  
Bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld mot hbtqi personer. 
Stärka människors organisering och demokratiska principer. 
Främja jämställdhet, jämlikhet och icke diskriminering.  
Synliggöra värderingar uttrycka i Unionsfördraget.  
Polen och Ungern röstade nej, sorgligt. Information finns på 
Kommissionens hemsida och på www.consilium.europa.eu 
 

Ordförande har ordet 

Den stora gröna odlingsrörelsens finmaskiga nätverk är inte lika 
känt som tex idrott. I Stockholm har politiken bestämt att alla 
som vill får odla 6 kvm på stadens mark utan att fråga om lov. 
Den som vill odla mer i ytterstaden får gratis pallkragar och jord. 
Medborgare vill så frön, byta sticklingar och snacka. Att ställa 
om till ett grönare liv är en pågående kulturrevolution utan 
rubriker men med ökat klirr i  handelsträdgårdarnas kassor. 
Ekologiska frösorter finns också, själv älskar jag Runåbergs fröer 
som beställs via nätet. Dessutom ger de goda råd i boken 
”Runåbergs fröer: grönsaker, kryddor och blommor för nordiska 
trädgårdar”, enligt mig ett måste för ekologisk odling. Nu regnar 
det igen, jippi, rusar ut å sätter linfrön.   

Ewa Larsson 

PÅ GÅNG 
 

13 MAJ 
 

GRÖNA KVINNOR 

BJUDER IN TILL GAMLA 

UPPSLA OCH  VANADIS. 

KL 11.00 Samling utanför 

muséet. Gunilla Larsson 

kommer visa på graven 

där denna 

valkyria 

hittats och 

vi få höra 

historierna 

om hur 

Freja osynliggjordes när 

patriarkatet tog över.  

Se inbjudan i bilaga.  

25 MAJ 

GRÖNA KVINNOR 

BJUDER IN TILL 

HUVUDSTA OCH 

CIRKULÄRT ARBETE MED 

MAT UTIFRÅN AGENDA 

2030 MÅL 12.3 

Kl.11.00 Samling vid 

den gamla slotts-

trädgården invid 

Huvudsta Allé 21 där 

Elin Aronsen Beis tar 

emot och berättar 

om FOODLOOPZ.  

Se inbjudan i bilaga 

Medlemsavgift 100 kr 

betalas på bankgiro 5412-

6867  Skriv namn, adress, 

mejl &  födelseår   

http://www.gronakvinnor.se/
http://www.consilium.europa.eu/

