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GRÖNA KVINNOR
6. Medlemsbrev i sommarvärme och måne i nedan.
Ljuvliga sallader kan nu göras av det fritt växande gröna.
Gröna Kvinnor föreslår ett moratorium för kalhyggen. Vi menar
att skogsindustrin och forskningen om biologisk mångfald
behöver tid att bli överens och regeringen tid att beräkna
ekonomiska ersättningar till de som sedan 50-talet levt på att
behandla skogen som en industriprodukt. Det föreslår Gröna
Kvinnor i ett remissvar på regeringens Skogsutredning. Att
Sveaskog bör bli förebild för naturnära och hyggesfritt
skogsbruk är också en av föreningens sex konkreta förslag.
Remissen finns med som bilaga och finns att ladda ner på vår
hemsida. www.gronakvinnor.se
Förfärligt ansvarslöst och slappt att regeringens regleringsbrev
för Vattenfall tillåter investeringar i ny kärnkraftsuppbyggnad
med prototyp i Estland. Det nya sägs vara att det ska vara
småskaligt och att bly ska kyla ner atomklyvningen. Att Bill Gate
okunnigt investerar i byggande av kärnkraftsprototyp som ska
kylas med natrium kan vi inte direkt påverka men lobba emot,
men Vattenfalls möjlighet att försnilla skattemedel borde
snabbt täppas till. Bly och natrium är gamla idéer som ansetts
för farliga, för dyra och helt onödiga i en förnyelsebar
energivärld. Professor Jan Wallenius på KTH har skrivit om detta.
Ordförande har ordet
När jag på museum ser tavlor från medeltida konstnärer som
avbildat tidiga filosofer ser jag klungor av män som respektfullt
står och samtalar med varandra. Myten om filosofen som en
man reproduceras när tidningar slentrianmässigt och helt
okritiskt publicerar dessa bilder från museernas digitaliserade
bibliotek. Det menar jag är ett resultat av den utrensning av
kvinnor inom ämnen som filosofi, matematik och politik som
gjordes på universiteten under vår tideräknings början, starkt
inspirerade av Aristoteles. Logik utan koppling till idéers
konsekvenser premierades, medan påverkan på människa och
miljö ansågs för känslosamt. Jag menar att det är en bidragande
orsak till dagens svårigheter att ta in ekonomiska konsekvenser
vid konsumtion. Och det betyder att de kvinnor som läser eller
forskar inom filosofi i dag själva får gräva fram kvinnliga
förbilder. Professor Jonna Bornemark på Södertörn är en av dem
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UPPSALA LÄN HÄLSAR
VÄLKOMMEN TILL
ARRANGEMANG OM
KULTUR, HÅLLBARHET,
JÄMSTÄLLDHET OCH
KLIMAT.
Samling 10.00 på
busstorget i Österbybruk.
Se det digra programmet
i bilagd inbjudan.
Arkeologin har lärt att Kirskål
odlades i svenskt
kulturlandskap under
järnåldern. Kålen har vandrat
från Asien och sedermera
förvildads, trivs bra i skuggiga
kulturmarker. Kålen är svår att
få bort så varför inte äta upp
den! Kirskålen är enligt mej
helt utbytbar mot spenat.
Tidigt på våren då bladen är
ljusgrön behöver den inte
tillagas utan kan klippas ner
direkt till sallad med vinägrett
och lite örtsalt. Min vanligaste
tillagning när jag rensar
rabatten är soppa. Sköljer och
förväller bladen på svag
värme under lock. Vatten så
det täcker. Sedan umami
buljong, citron,
äppelcidervinäger, pressad
vitlök, chilipasta, tomatpasta
och flytande ingefära. När
citronmelissen fått blad
ersätter den citronen. För den
som gillar syrlig soppa är
denna utsökt. Gillar du sötsurt
så ha i en klick honung och en
skvätt grädde/ewa

Medlemsavgift 100 kr
betalas på bankgiro
54126867 Skriv namn,
adress, mejl & födelseår

