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MEDLEMSBREV I SEPTEMBER OCH HALVMÅNE. FORTSATT 
SKÖDETID, SAFT, SYLT OCH SVAMP FÖR DEN SOM VILL.  

Nu arbetas nya budgetar fram i kommuner, regioner och 
nationellt, de ska gälla nästa år som är ett valår. Utifrån den IPCC 
rapport vi skrev om i förra medlemsbrevet, att det är 125 000 år 
sedan Moder Jord var så varm som nu, utifrån den verkliga 
kunskapen förväntar sig Gröna Kvinnor att budgetarbetets fokus 
läggs på klimat och miljö när skattemedel fördelas. Föreningens 
uppfattning är dessutom att ingen omställning kan ske utan 
jämställdhet, vilket i sig förutsätter en social hållbarhet. Höjda 
skatter på allt som förstör klimat och miljö och lättnader för dem 
som styr om hållbart är redskap som insiktsfulla delar av svenskt 
näringsliv väntar på. Gröna Kvinnor väntar också på 
genomgripande  reformeringar av sociala försäkringssystem. I 
veckan som gått har 18 kvinnoorganisationer gått samman och 
krävt förändringar i dagens pensionssystem som stoppar den 
systematiska diskrimineringen av kvinnor. En artikel med tre 
tydliga krav att genomföra publicerades i Aftonbladet den 9:e 
september, artikeln finns med som bilaga i detta brev.  

När tidningen Affärsvärlden i förra veckan frågade olika 
pensionsförvaltare om hur de balanserade hållbarhet och 
avkastning i sina fonder ansåg bl. a Nordea att det inte fanns 
någon målkonflikt mellan bästa möjliga avkastning och hållbara 
investeringar. Det är fel svar, att ställa om hållbart tar tid och 
kräver långsiktiga investeringar, de ger sällan kortsiktigt hög 
avkastning. Förändringar är satta i rörelse som påverkar hela 
jordens klimat, då måste det kapitalistiska systemet, som 
pensionsfonderna vilar på, styras om med lagar och skatter så 
att fonder som fortsatt investerar i klimatförstörande 
verksamheter inte längre ger avkastning. Systemfelen i dag, som 
vi Gröna Kvinnor kallar patriarkala strukturer, måste få ett slut, 
utmaningarna är enorma men nödvändiga.   

Ordförande har ordet   

Gröna Kvinnor hade 
förmånen att få tala på 
Stortorget den 9 sept, den 
dag på året då kvinnors 
arbete inte längre leder till 
pension. Kvinnor i Sverige 
har lägst pensioner i 

Norden. Det blev resultatet när pensionssystemet gjordes om. 

Kvinnor ansågs jobba för 
lite och med fel yrken. Jag 
framförde nu att det är 
systemet som ska göras om 
inte kvinnor. För trots att 
kvinnor i dag jobbar både 
längre och är mer utbildade 
än män så är 80 % av dem 
med de lägsta pensionerna 
kvinnor. För mej var det 
extra roligt att igen möta 
vänner från tidigare poli-
tiskt riksdagsarbete. Härligt 
att jobba tillsammans igen.   

Ewa Larsson        

                          

PÅ GÅNG 

19 SEPTEMBER I 

KL 10.00 – 12.00 

SEMINARIUM I UMEÅ PÅ  

TRAHPPIE , DET 

SAMISKA KULTURHUSET, 

TEMAT ÄR 

”HISTORISKA SPÅR AV 

KVINNORS MAKT OCH 

INFLYTANDE I 

VÄSTERBOTTEN”  

EFTER KANTARELLSOPPA FÖR 

DEN SOM ANMÄLER SIG TILL 

INFO@GRONAKVINNOR.SE  

FÖRE 15 SEPT. PROGRAM I  

BILAGA OCH PÅ FACEBOOK.  

11-23 SEPTEMBER 

HÖSTSALONG I GAMLA 

STAN, 38 KVINNOR 

STÄLLER UT PÅ TEMAT 

DRÖMMAR & 25-26 SEPT 

HAR NIO KVINNOR 

SALONG PÅ SÖDER, 

GUNILLA STAAF I GK-

STYRELSE STÄLLER UT PÅ 

BÅDA SALONGERNA, SE 

INBJUDNINGAR I  BIF, 

AFFISHER                  

mailto:info@gronakvinnor.se

