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Gröna Kvinnors Verksamhetsberättelse 

2021   

Årsmötet hölls den 13 mars på zoom detta för att risk för 

covid-smitta inte skulle exkludera någon medlem från att 

deltaga. Verksamhetsårets ordförande, kassör och 

sekreterare samt teknikansvarig fanns dock på plats på 

Långholmens konferenscenter.  

I årsmötet deltog 21 medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Gudrun 

Lindvall och till sekreterare Ingegerd Akselsson Le Douaron. Vivianne 

Gunnarsson och Tzighe Kifle valdes till rösträknare tillika justerare för 

protokollet.  

Årets tema var författaren, journalisten och marinarkeologen Catharina 

Ingelman-Sundberg. Catharina berättade om varför hon blev författare och hur 

böckerna kommit till utifrån två helt olika bokserier. Den 

första om forntida kvinnor som skildrar den skandinaviska 

kvinnans tidiga historia, jägaren, vikingakvinnan och 

prästinnan, fram till medeltiden. Sedan en serie på tre 

böcker om livet i Birka tolkat med en feminists öga och så en 

bok om kvinnans roll som fredsbevarare, Anna av Novgorod.  

I en helt ny bokserie skriver nu Catharina om äldre 

beslutsamma och mycket kreativa kvinnor, Goda Rån är dyra och hur landsbygden 

ska räddas är två av dem. Där agerar de äldre kvinnorna tillsammans med några 

äldre män med mål att ändra tidens tand på sitt alldeles egna speciella sätt. 

Efter en timmes föreläsning så utbröt ett livligt samtal 

tillsammans med författaren. Alla årsmötesdeltagarna gavs 

möjlighet att vara med i samtalet och berätta om de intryck de 

fått av de av Catharinas böcker de läst.  
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En gemensam fotografering fick ersättas av en så kallad skärmdump.  

 

           Medverkande årsmöte-21 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret, förutom årsmötet, haft tio 

protokollförda möten. 

Ordförande Ewa Larsson ansvarig redaktör medlemsbrev och Facebook.   

Ledamöter: Maria Björke kassör ansvarig för medlemmar samt hemsida, 

Ingegerd Akselsson Le Douaron sekreterare, ledamöterna Eva Hallström, Marja 

Sandin-Wester, Agneta Granström, Kerstin Slåneteg.  

Ersättare: Gunilla Larsson, Gunilla Staaf och Johanna Norrbo. 

Revisorer: Kirsten Brunsgaard och Vivianne Gunnarsson. 

Auktoriserad revisor: Katarina Nyberg HQV. 

Valberedning: Märta-Lena Bergstedt sammankallande och Gudrun Lindvall. 

Arbetsutskott: Ewa Larsson, Maria Björke, Ingegerd Akselsson Le Douaron. 

Nyckelkvinnor: Kirsti Kolthoff Uppland, Eva Hallström Värmland, Agneta 

Granström Norrbotten, Maria Bergström Sörmland och Kerstin Allergren & 

Kerstin Slåneteg Stockholm. Susanne Gerstenberg Halland har haft vilande 

verksamhet.  Christina Glaser har under året sagt sig vilja bli Nyckelkvinna för 

Småland-Östergötland. 
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Medlemskap i andra organisationer  

 

Gröna Kvinnor har under 2021 varit betalande medlem i SKL, Sveriges 

Kvinnolobby, en paraplyorganisation vars målsättning är att integrera kvinnors 

perspektiv i alla politiska, ekonomiska och sociala processer såväl lokalt som 

internationellt, Ewa Larsson har varit kontaktperson. Ingegerd Akselsson Le 

Douaron har varit kontaktpersoner för aktiviteter kring ”Lön hela dagen”, ett 

samarbete med SKL och fackföreningar. Gröna Kvinnor är också betalande 

medlem i organisationen Kvinnor i samverkan mot narkotika och alkohol, KSAN, vi 

har inte deltagit i deras verksamhet under året. Vi är betalande medlem i 

svenska UN Women som är en del av FN:s UN Women och fungerar som en 

insamlingsorganisation, Ewa Larsson har varit kontaktperson och Eva Hallström 

har ett personligt medlemskap. Gröna Kvinnor är med i Bred Feministisk 

Plattform som arbetar för alla människors lika värde, oavsett kön, ålder, religion, 

kultur, etnicitet och sexuell läggning, samt för frigörelse och jämställdhet 

mellan kvinnor och män, Ewa Larsson har varit kontaktperson. Gröna Kvinnor har 

en andel i Ekobanken, Maria Björke är kontaktperson. Föreningen har blivit ny 

betalande medlem i Klimatriksdagen och Maria Björke har bevakat aktiviteter. 

Gröna Kvinnor har blivit medlemsorganisation i 1325 och Ewa Larsson är 

kontaktperson. Har haft seminarium om föreningens aktivitet. Gröna Kvinnor har 

ansökt och blivit antagna som ”stakeholders” i Nordiska Ministerrådets 

jämställdhetsarbete. Ewa Larsson har varit kontaktperson. Gröna Kvinnor har 

varit fortsatt medlem i GenderCC, Genus för klimaträttvisa, en internationell 

kvinnoorganisation med säte i Berlin, Eva Hallström har varit kontaktperson. Ewa 

Larsson har varit medlem i GenderCC, Steering Committee, ett  policyskapande 

organ inom föreningen. 
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Ekonomi  
Medlemsavgifter och organisationsutvecklingsstöd från 

Jämställdhetsmyndigheten har utgjort moderföreningens finansieringskällor. 

Föreningens unika och framgångsrika verksamhet, både lokalt, nationellt, 

nordiskt och internationellt skulle inte vara möjlig utan ideellt arbete som både 

styrelse och regionala nyckelkvinnorna bidrar med.  

 

Moderorganisationen 
Vid utgången av 2021 hade föreningen regelbunden kontakt med 168 Gröna 

Kvinnor genom medlemsbrev, varav 107 är betalande eller har skriftligt intygat 

sitt medlemskap under året. Under året har 15 nya medlemmar tillkommit och 

två skriftligt avslutat medlemskap.   

 

Medlemsbrev 
Har utgått med 13 nummer under verksamhetsåret. Genom breven nås hela 

föreningen samt nätverk regelbundet av föreningsinformation. Där görs 

feministiska analyser av samhällshändelser, inbjuds till aktiviteter och 

annonseras till både moderföreningen och till nyckelkvinnors olika evenemang. 

Betalande medlemmar erbjuds ersättning för resa till årsmöte och till regionala 

träffar samt till seminarium. Breven läggs ut på hemsidan.  

 

Hemsidan 
Här pågår ständig uppgradering och materialet går att översätta till olika språk 

för internationella läsare. Skrifter finns på svenska, engelska och spanska och 

här finns rapporter och pamfletter. Flera offentliga sökmotorer informerar idag 

om våra olika skrifter. www.gronakvinnor.se 

 

Facebook 
Vi använder Facebook regelbundet för att sprida information om våra evenemang 

samt ger information och tips om andra föreningars aktiviteter. Vi gör också 

regelbundna egna reflektioner om 

samhällsskeenden inom de områden Gröna 

Kvinnor arbetar. Det kan handla om kvinnor 

som utmärker sej eller om avsaknad av 

kvinnors perspektiv och erfarenheter.  På 

COP26 mötet gjorde vi en Youtube film på 

ett eget arrangerat seminarierum om 

jämställdhet inom den Nordiska 

energisektorn, ”Gender Equality in the 

Nordic Energisector”. Två kortare Youtube inslag gjordes också med bilder och 

reflektioner från de  manifestationer vi deltog i och som finns på Facebook. Det 
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inspelade seminariet lades också ut på Sveriges 

Kvinnolobbys hemsida och vi skickade det 

Europeiska Kvinnolobbyn, EWL och till EIGE, samt 

till Oxford Green Economic Institute  och till de 

globala grönas hemsida, the Gobal Greens. Sidan 

hade 825 följare 2021 och vi annonserade femton 

egna evenemang vilket är fem fler än föregående 

år. Vi ser det som en utveckling av vår verksamhet 

då en del seminarier sker på zoom och kan med det 

nå ut till fler. Föreningen uppmuntrar medlemmar 

att dela det som läggs ut så att ännu större 

spridning kan ske. Sidan når främst ut till kvinnor 50+ men även till män, 

beroende på typ av inlägg, Inslaget om jämställdhet och energi fick dock 

spridning i en väsentligt yngre krets, vilket finns med i vår utvärdering.  

 

Medlemsaktiviteter med moderföreningen 
På styrelsens konstituerande möte bestämdes att den nya engelska skriften, 

Green Women and Civilization, skulle presenteras och diskuteras på ett zoom 

seminarierum på Moder Jord dagen den 24 april som då också fyllde 50-år. 

Föreningen har inte manifesterat den dagen tidigare men tyckte det passade vår 

mer ekofeministiska sida. Skriften färdigställdes i december föregående år med 

anledning av att UNESCO utsett att Maija Gimbutas 100 års dag skulle firas 

under hela 2021. På seminariet presenterade Ewa Larsson, redaktör och delvis 

skribent av skriften, ett bildspel och berättade om varför föreningen menar att 

Gimbutas arkeologiska forskning är genuin och banbrytande ur ett arkeologiskt 

feministiskt perspektiv.  Gunilla Larsson arkeolog, Märta-Lena Bergstedt, 

historielärare och arkeolog samt Kirsten Brunsgaard, teolog och skribent, 

föreläste sedan ur olika synvinklar om Gimbutas arbete och dess betydelse för 

dagens forskning. Sedan ledde Ewa ett samtal där alla deltog kring frågorna: Vad 

är den feminina principen? Är fredlig samexistens möjlig? Hur lever vi i naturen 

utan att sätta oss över? Seminariet engagerade 22 kvinnor, avslutades med sång.  

Sång till Moder Jord och För-Mödrarna 

Vintern 

O, du gamla, O, du gamla moder 

O-o, du gamla Moder Jord! 

Var har du varit den långa, mörka, vinternatt? 

Här, vilat här, vilat här! 
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Våren 

O, du vackra, O, du vackra Jungfru Jord 

      O-o, du vackra  Jungfru Jord! 

        Var finns de frön till den nya, nya gröna vår´n?         

Här, de är här,                 de är här! 

 

Skriften om Green Women and Civilization har för övrigt skickats till biblioteket 

för Europeiska Institutet för Jämställdhet, EIGE, i Vilnius. Till Arkeologiska 

Institutionen i Vilnius och till föreningen Feministiska Arkeologer i USA. Den har 

även skickats till GenderCC, Sveriges Kvinnolobby, KSAN, 1325, Kvinnor för Fred 

och IKFF. Föreningen riktar ett extra tack till Adel Ängård, vars kunniga och 

inspirerande bilder i skriften samt slutsatser kring hur språk utvecklas på 

figuriners kroppar är banbrytande tolkningar inom feministisk arkeologi.  

 

Gröna Kvinnor genomförde promenerande seminarium 13 maj i Gamla Uppsala 

med tema Vanadis, Freja. Seminariet var tänkt att hållas i museet men det var 

covid stängt. Vi beslöt att 

genomföra seminariet, 

utomhus. Arkeolog Gunilla 

Larsson föreläste. Tid gavs 

att svara på de otaliga 

frågor som väcktes då 

Kungshögarna kan ses som 

symbol för införande av 

patriarkal samhällsordning  

med nya gudar, Oden, Tor 

och Frej som tog över från 

500-talet. Gunilla visade på 

spår av Freja, Vanadis, som 

levde kvar 

som den viktigaste personen i gamla samhällen under vikingatid 

(800-1050 e Kr)  Vi fick höra den verkliga historien, sedd från 

ett genderperspektiv, som ännu inte fått ta plats i 

historieböckerna. Gunilla är doc. i marin arkeologi och hennes 

avhandling belyser hela Sjuhundra häradsbygdens historia under 

järnålder och medeltid, dvs från 500-tal till 1500-tal. Gröna 

Kvinnor kommer fortsätta gräva fram kvinnor ut historien.                                                  
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Årets organisationsutvecklingsresa gick till Omberg 21-22 juni. I bagaget 

fanns skriften om ”Platsens själ” som började produceras efter det att 

föreningen arrangerat ett studiebesök i Finsta i Roslagen, Heliga Birgittas 

födelseplats. Skriften kom att växa till 24 sidor och ger en helhetsbild av 

Birgitta, den tid hon levde i och den historiska tråd hon spann vidare på. Finns 

att ladda ner på vår hemsida. Nu beslöt vi ta med skriften ut i fält. Logistiken 

för resan lades upp av Ewa Larsson, Maria Björke, Gunilla Larsson och Kirsten 

Brunsgaard. Ewa, planerade rutten, bokade visningar, övernattning och måltider, 

Maria ordnade färdmedel och tidshållning, Gunilla och Kirsten höll föredrag. 

Deltagarna sammanstrålade strax 

utanför Norrköping vid 

Himmelstalund med hällbilder 

daterade 2500-3800 år sedan. 

 
På plats fick vi föreläsning både i 

sak, utifrån de tolkningar bilderna  

kan ge, och utifrån myter. Här 

har fantastiska kvinnor färdats  

både med båt och i vagn vilket 

dokumenterats på berghällar.  

Efter middag på Ombergs turisthotell promenerade vi, årets kortaste dag, 

midsommar, till Alvastra klosterruin från 1100-talet. På resan gav oss 

biogeovetaren Maria Bergström beskrivning av växtlighet på de olika platser vi 

besökte i Ombergs helt unika naturreservat. Vi fick även föreläsning vid 

Alvastras pålhus vid Dags mosse, 

Sveriges äldst kända boplats 

byggd på ek pålar för 5000 år 

sedan. Myr och våtmark var 

viktiga kulturella mötesplats för 

samhällen som levde av småskalig 

odling, boskapsskötsel, jakt och 

fiske. Här har hittats smycken av 

bärnsten, keramik, dubbeleggade 

stenyxor, sädeskorn, hassel-

nötter, vildäpplen, över 30 000 

fynd och 100 eldstäder. Eld och 

vatten kan bidra till gudomlig 

kraft och gynna fruktbarhet. 
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Åkrar, hassel och äpplen skulle ge skörd, nötboskap, får och svin föröka sej och 

människans älskog för nöje och nya barn, det eviga kretsloppet. Vi tog tid att 

filosofera över kvinnans roll och kom fram till att alla nog gjorde det de var bra 

på oavsett kön och att kvinnans roll som moder och kunskapsöverförare säkert 

var stark, ett matrifokalt samhälle i ett egalitärt fredligt Europa.  

 

Vi passade även på att få en guidad tur i Ellen Keys fantastiska hus Strand byggt 

1911 vid Vättern. Huset vårdas och värnas och vi kände historiens vingslag i den 

feministiska kampen, som aldrig tycks få ett slut. Resan avslutades med middag 

och besök i Vadstena kloster trädgård, där föreläsning och samtal kring örters 

tidiga användning inom läkekonsten gavs tid. 

 

Medlemsvärvningsresa till Småland genomfördes 21-22 juni. Ingegerd 

Akselsson Le Douaron och Christina Glaser planerade resan vars centrum var 

Ingatorp. Fokus var kvinnors företagande. På kvällen ordnades träff i kyrkans 

möteslokal, ett gammalt torp. Det bjöds på lokalt producerat mat och ett 

seminarium om platsens själ och de lokala näringar som tidigare funnits. Ewa 

Larsson berättade också varför Gröna Kvinnor anser det nödvändigt att stödja 

kvinnors lokala näringsliv. Vi 

besökte tre lokala entreprenörer 

och fick reda på vilka hinder de 

stött på under resans gång. Även 

besök på friluftsmuseum gjordes. 

Besöket finns dokumenterat i en 

rapport som medlemmarna erhållit. 

Flera nya medlemmar tillkom och 

Christina Glaser kände sej så 

peppad av föreningens arbetssätt 

att hon tackade ja till att bli 

Nyckelkvinna för Småland-

Östergötland 2022.   

 

 

En tidigare planerad resa till Umeå genomfördes den 17-19 september. 

Kvinnohistoriskt museum och bildmuseum, arkeologiska mycket spännande 

hällbilder, samernas eget kulturhus, Trahppie, och seminarium med medlems-

värvning fanns på dagordningen. Ett underlag arbetades fram av Ewa Larsson, 

hotell, färdmedel, föredragshållare och två museibesök bokades, 
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Kvinnohistoriska museet och 

Bildmuseet. Det första var en 

besvikelse och det sistnämnda en 

positiv överraskning. Seminariet 

hölls på Trahppie, samiskt 

kulturcentrum, och inleddes med 

Ewa Larssons tolkningar av tidiga 

hällbilder av älgkor och båtar. 

Sedan berättade Ella Carin Blind 

om samiska kvinnors historia, 

Adriana Aurelius om samisk 

genusteori och Licelotte Omma om 

pågående intrång i renbetesland. Avslutades med 

gemensam kantarellsoppa och vidare samtal. 

Seminariet samlade 15 personer och var mycket lyckat. 

En bra combo av föreläsare gav bra samtal till soppan. 

Vid den uppdämda Umeå älv riktigt kröp vi in i naturen. 

Vi hade en vandrande föreläsning vilket var möjligt 

tack vare att flera medverkande hade hög kompetens 

inom sina spetsområden. Denna fantastiska plats låg 

före uppdämning mitt i Umeå älv. Norrforsens 

hällbildsområde är 5000 år gammalt. Här har 

Västerbotten länsmuseum gjort en eminent pedagogisk 

tidsresa. Vi vandrade, kunskapade, fikade och sjöng. 

 

 
 

Här har hittats 97 ristningar varav 

fyrtio av älgkor och sju båtar. Vår resa 

finns dokumenterad och utskickad till 

medlemmar, varav tre nya 

tillkom. 
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Barnmorskeupproret i november administrerades av Sveriges Kvinnolobby och 

engagerade flera Gröna Kvinnor. Föreningen har tidigare ställt upp för de som 

ockuperade BB Sofia då det helt idiotiskt lades ner av politisk klåfingrighet. Ewa 

Larsson deltog bland stafetttalarna som var många och väldigt engagerade. 

Stockholmsregionens politiska 

majoritet mottog protestlistor och 

lovade på plats ”en barnmorska till 

varje födande kvinna” samt ökad 

finansiering för bättre 

arbetsvillkor.  

 

 

Den 2 december hade Ewa Larsson och Eva 

Hallström ett zoommöte där efterbörden 

av COP26 redovisades, alla medlemmar 

inbjöds. Rubriken var ”Att bryta loss från 

gammalt tänkande kräver sin kvinna”. 

 

 

 

Aktiviteter med andra organisationer 

Ewa Larsson deltog i Sveriges Kvinnolobbys årsmöte på zoom den 20 mars. Här 

fick vi gehör för ett tillägg i beslutstext om arbete, ”rätt till heltid för den som 

vill”. Och vi fick bort förslaget om ”obligatorisk förskola från ett års ålder”.   

Ingegerd Akselsson Le Douaron har deltagit i flera möten i arbetsgruppen Lön 

hela dagen med utvärdering av föregående års aktiviteter. Hon har också 

framfört och fått gehör för Gröna Kvinnors synpunkter på hur ”rätt till heltid” 

bör uttryckas. 

Ingegerd har även varit med i planering för aktivitet kring kvinnors alltjämt låga 

pensioner och fört fram föreningens synpunkt, att ”det är pensionssystemet som 

ska göras om inte kvinnorna”.  

Maria Björke har via zoom deltagit i Ekobankens årsmöte. Banken är 

medlemsägd och Gröna Kvinnor äger en andel i banken och sköter sin ekonomi 

genom bankens försorg. Banken toppar fortsatt Fair Financeguide som varje år 

kartlägger svenska bankers hållbarhetslöften.  

Ewa Larsson deltog i 1325 årsmöte och på ett speciellt zoommöte med 1325 då 

skriften Women and Civilization presenterades av Ewa och samtal 
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fördes kring kvinnans historiska roll i att få samhällen att leva fredligt.  

Maria Björke deltog i klimatriksdagens årsmöte som även 2021 mest haft 

digitala aktiviteter. 

Kerstin Slåneteg deltog i en manifestation om Afghanistans kvinnor på 

Norrmalmstorg i Stockholm den 27 augusti som Amineh Kakabaveh genom 

föreningen Varken hora eller kuvad arrangerade. Många organisationer slöt upp 

trots kort förberedelsetid och deltog i stafett tal, Ewa Larsson talade för 

Gröna Kvinnor. 

 

Aktiviteter riktade till och med regering   

Remisser: Gröna Kvinnor har tidigare skrivit remissvar på en tidigare utredning 

om Surrogatmödraskap, Nu kom en ny utredning i delvis samma fråga från 

samma regering. Sveriges Kvinnolobby inbjöd till flera zoomsamtal kring 

utredning och beslut sedan skriva ett nytt remissvar. Likaledes gjorde Gröna 

Kvinnor, efter genomgång av utredningens förslag fann vi ingen anledning att 

ändra tidigare ståndpunkt. 

En annan utredning som regeringen ville inhämta synpunkter på var den mycket 

omfattande Skogsutredningen. Gröna Kvinnor, som tidigare engagerat sej i hur 

slutavverkning, skogsplöjning och 

plantering av monokultur förstör 

för den biologiska mångfalden 

beslöt att ordna ett kunskapande 

zoommöte och bjuda in 

företrädare för naturvård för 

att lära mer. Malin Sahlin, 

sakkunnig på naturskydds- 

föreningen och medverkande i 

utredningens referensgrupp 

berättade för de 23 

medverkande kvinnorna om 

utredningens styrkor och 

svagheter. Gunilla Staaf 

avslutade med att läsa 

Idegranens saga. Seminariet 

resulterade i att Gröna Kvinnor 

beslöt att själva skriva ett 

remissvar med tydliga krav. Båda 

remissvaren finns på vår 

hemsida.  
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Inom ramen för regeringens förberedelser inför COP26 har civilsamhället 

bjudits in till tre informationsträffar före klimatmötet, en på själva mötet och 

en efter. Gröna Kvinnor har representerats av Ewa Larsson på dess zoom 

träffar. Rapporter från träffarna finns på föreningens hemsida.  

 

Regeringen ska var fjärde år rapportera sitt arbete med CEDAW konventionen, 

konventionen om att eliminera all form av diskriminering mot kvinnor. Sveriges 

Kvinnolobby samordnade tre zoommöten som Ewa Larsson deltog i. Tillsammans 

med Vivianne Gunnarsson har styrelsen gett synpunkter på både våld riktat mot 

kvinnor och avsaknad av kvinnors inflytande i strukturellt arbete med 

klimatomställning. Vi deltog även i regeringens avstämningsmöte med 

kvinnoorganisationerna där Karin Strandås tog emot förberedda synpunkter.  

Den ekonomiska utvecklingen för kvinnor lyftes fram genom Sveriges 

Kvinnolobby; 80% av garantipensionen ges till kvinnor, 76% av bostadsbidragen 

går till ensamstående kvinnor. Kvinnor tjänar 6000kr/mån mindre än män i 

jämförbara yrken. 80% av de statliga regionala stöden går till män. 70% av alla 

män ser på pornografi, 25% ser dagligen på pornografi. 5% av alla anmälda 

våldtäkter utreds, 2,5 % går vidare till åtal. Dokumentet som Kvinnolobbyn 

sammanställde, ”Kvinnor i Sverige 2021” är utskickat till Gröna Kvinnors 

medlemmar, finns på vår och lobbyns hemsida. Där finns 120 förslag, bl.a. ett 

krav om en större skattereform som gynnar kvinnor. Elda under din vrede!  
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Ingegerd Akselson Le Douaron deltog i seminarium och workshop med planering 

av kommande aktiviteter som nätverket ”Lön hela dagen anordnade. Där 

framlades vikten av kvinnorörelsens samarbete med det övriga civilsamhället i 

allmänhet och de fackliga organisationerna i synnerhet viktigt för att nå 

framgångar och pressa regeringar. 

Manifestation om kvinnors pensioner riktad till regeringen genomfördes på 

Stortorget i Stockholm den 9:e september. Samarbetet var mellan Sveriges 

Kvinnolobby, Pensionärernas egna föreningar och fackförbund. Mottagare av krav 

var regeringens ansvarige minister Ardalan Shekarabi. Ewa Larsson talade för 

Gröna Kvinnor, med i manifestationen var också Maria Björke och Kerstin 

Slåneteg. Alla medverkande och talen finns på Youtube på lobbyns hemsida.  

 

Nordiskt, Europeiskt och Internationellt 
FN:s Kvinnokommissions möte, CSW, genomfördes digitalt och Gröna Kvinnor 

hade ett eget digitalt seminarium den 22 mars på zoom. Rubriken var: Hur skulle 

världen se ut om kvinnor hade makten? Vivianne Gunnarsson och Ewa Larsson 

planerade eventet. Vi blev ackrediterade av Sveriges Kvinnolobby och Ewa deltog 

i tre av deras informationsträffar. Även Eva Hallström och Ingegerd Akselsson 

le Douaron blev ackrediterade och deltog också med planerade inlägg i 

seminariet. Vårt seminarium var på 90 min, 130 deltagare anmälde sej och var 

med i olika delar, totalt var 37 personer med samtidigt. Efter en Power Point 

presentation gjord av Ewa baserad på skriften ”Green Women and Civilization” så 

hade vi runda bords samtal med planerade inlägg från oss arrangörer. Vi var 

förberedda på att sluta före utsatt tid men höll i stället på tio minuter mer. 

Helt enkelt för att ämnet uppmuntrade till spännande och i viss mån personliga 

inlägg. I vår rapport som ligger på hemsidan konstaterar vi att Gröna Kvinnor 

bidragit till att ny kunskap om människans fredliga samexistens presenterats och 

att vi bidragit med feministisk analys på den patriarkala utvecklingen.  

Totalt var 300 000 NGO från hela världen anmälda till 700 digitala parallella 

event som pågick 15-25 mars. En fantastisk upplevelse.  

  

Ulla Klötzer, Kvinnor för fred i Finland, tog ett initiativ under våren att samla 

kraft för ett Skandinaviskt upprop för att genomföra ett Europeiskt 

fredsmöte. Finlands utrikesminister var positiv till initiativet och 

tanken var att det skulle genomföras under Svenskt OSSE 

ordförandeskap. Gröna Kvinnor skrev på uppropen, men än har 

inget fredsmöte kommit till stånd.  

 

Förfrågan gick ut under hösten från Nordiska ministerrådets sekretariat i 

Köpenhamn om vilka kvinnoföreningar som kunde fungera som stakeholder inför 
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ett nordiskt jämställdhetsarbete. Ewa Larsson skrev ett svar och berättade på 

vilket sätt vi som förening är unika med att arbetar både med jämställdhet och 

hållbarhet utifrån ett intersektionellt perspektiv. Gröna Kvinnor blev uttagna 

som svensk organisation och Ewa Larsson deltog i samtal med andra nordiska 

kvinnoorganisationer och svarade på utvalda skriftliga frågeställning, finns 

dokumenterat i rapport.  

 

En inbjudan till Ewa Larsson om medverkan i två dagars 

internationellt seminarium om Marija Gimbutas i Vilnius 

gick p g a av arbetsbelastning inte att medverka i på annat 

sätt än via zoom. Det var Litauens Historiska institution 

för Arkeologi i Vilnius, dit Gröna Kvinnors rapport ”Green 

Women and Civilization” skickats, som stod som arrangör. 

Flera, ur genussynpunkt mycket intressanta föreläsare, 

bl.a. från Makedonien och Danmark berättade om sin 

matrilinjära och matrifokala arkeologiska forskning i 

Marja Gimbutas fotspår.  

 

COp26 blev av som ett fysiskt möte i Glasgow. Antalet ackrediteringar till 

civilsamhällets organisationer begränsades genom stora besvär för deltagare 

från östra Europa, Afrika, Latinamerika och Asien att få covidpass godkända. 

Ewa Larsson fick en ackreditering av GendesCC, Eva Hallström från EU:s 

Regioner i samverkan och Agneta Granström från Oxford Green Economic 

Institute. Agneta fick byråkratiska förhinder i sista stund med Ewa och Eva var 

på plats sista veckan den 3-12 nov. Förutom de insatser med eget seminarium den 

5.e november och medverkan i manifestationer den 5.e och 6: e november 

redovisas på Facebook, så medverkade Ewa i en panel om Gender Equality  i 

Nordiska Rådets paviljong på Gender Equal Day den 9 november. Seminariet med 

panel spelades in och finns på Nordiska Rådets hemsida. Det här var året då 5 

års arbete med Gender Action plan redovisades och länderna beslöt att utveckla 

texterna  på ett mycket bra sätt. I den Nordiska paviljongen var det seminarium 

om hur de nordiska länderna lyckats med implementering av jämställdhet. 

Sverige toppade genom att ha med krav på implementering av jämställdhet i de 

flesta av regeringens dokument om åtgärder. Bra! Men det krävs verkstad också. 
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Ingegerd Akselsson le Douaron deltog i november i Svenska Kvinnors 

Europanätverk, SKEN, konferens om ”Closer Baltic-Nordic Co-operation on 

Gender Equality in the EU”, Combat violence against women” i Stockholms 

Europahus. Ett samarbete mellan de Nordiska och Baltiska länderna. 

Representanter från Sverige, Litauen, Lettland, Finland och Åland var där och 

delade med sig av erfarenheter från respektive land. Varken Lettland eller 

Litauen har skrivit på Istanbul konventionen som anses vara det första juridiskt 

bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa.  

 

Ewa Larsson och Eva Hallström deltog i GenderCC årsmöte på zoom den 13 

december. Vissa stadgeändringar gjordes utifrån anpassning till ändrade regler i 

Tyskland, som är föreningens säte. Numera arbetar inte föreningen enbart med 

jämställdhet utan jämställdhet för kvinnor, män och HBTQ personer, precis som 

om inte alla har ett kön.   

 

Publicerat:  

I juni publicerades en gemensam artikel om surrogatmödraskap i Svenska 

Dagbladet. Gröna Kvinnor medverkade tillsammans med de föreningar som 

träffats med Sveriges Kvinnolobby för att ge synpunkter på regeringens nya 

förslag om bl. a altruistiskt surrogatmödraskap. Artikeln besvarades av 

liberalernas Barbro Westerholm vilket gjorde det möjligt att också få ett 

genmäle publicerat. Artikel publicerades också i Göteborgsposten. Något beslut i 

frågan kom aldrig under 2021.  

Ewa Larsson har skrivit och fått 

artikel om kvinnors låga 

pensioner publicerad på helsida i 

tidningen Miljömagasinet. 

Grunden till artikeln lades av 

Vivianne Gunnarsson, Ingegerd 

Akselsson le Douaron och Ewa 

Larsson i ett gemensamt 

statement om Gröna Kvinnors syn 

på pensioner som underställdes 

styrelsen.  

Den 9 september publicerades en 

gemensam artikel i Aftonbladet 

om kvinnors pensioner där 

föreningarnas olika ordföranden skrev under. På dagen manifesterade vi 

tillsamman på Stortorget med tal och talkör.  
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Veckotidningen Miljömagasinet kar kontaktat föreningen under året och 

efterfrågar artiklar med och om kvinnor. Det är mest män som skriver i 

tidningen i dag. Arbetet är ideellt.  

 

Materialproduktion 

 
Skriften om Heliga Birgitta planerad till åtta 

sidor kom att bli tre gånger så omfattande. 

Skriften utvecklades till ett helhetstänk kring 

platsens själ genom årtusenden. Den trycktes 

upp i 200 exemplar så att alla medlemmar och 

övriga intresserade kunde erhålla exemplar. 

Bilden ett träsnitt från slutet av 1300-talet, 

finns i Vadstena. 

 

Som Stakeholder till Nordiska ministerrådet fick föreningen ta del av en färsk 

rapport från Nordic Energy Equality Netvork, NEEN, finansierad av Nordisk 

Energiforskning. Ewa Larsson och Eva Hallström läste rapporten och Ewa gjorde 

en engelsk kommentar på åtta sidor att ta med till COP26. Rapporten 

utvecklades till en skrift med analyser och finns på vår hemsida. Även en svensk 

lite kortare sammanställning finns redovisad. På de Nordiska universiteten för 

teknisk utveckling är kvinnor fortsatt starkt underrepresenterade trots att 

antalet kvinnliga studenter ökar. Jämställdhet brukar inte ske av sig självt.  
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Nyckelkvinnor 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse Sörmland 2021 

Ett fysiskt möte i Sörmland arrangerades med den 13 oktober 

med samling i Nyköping. Ökad kunskap om den fantastiska 

Margareta som lyckades få gubbar att samarbete var temat för 

dagen. Först fick vi en guidad tur på Nyköpings museum för de 

som anlände lite tidigare och sedan själva huvudprogrammet 

nämligen en guidad vandring på Nyköpingshus med antikvarien 

och museipedagogen Sofia Kummel. 

Sju gröna kvinnor och en extra gäst samlades på  borggården 

för att få veta mer om 

”Sveriges fullmäktige fru 

och rätta husbonde”. 

Margareta den första 

hade formellt inte någon 

drottning titel i Sverige 

eftersom hon faktiskt 

var högst i rang och 

borde titulerats kung 

(nutida regerande 

drottningars gemåler 

tituleras t ex prinsar).  
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Sofia Kummel visade oss runt på slottsområdet och tog oss sedan upp för 

trapporna i tornet och berättade om händelserna kring undertecknandet av 

Nyköpings recess den 20 september 1396 (725 år sedan) då det beslöts att de 

tre länderna Sverige, Norge och Danmark skulle gå samman i en union (och sluta 

bråka med varandra) och Margareta skulle vara unionens regent. 

Margaretas betydelse som brobyggare mellan de nordiska 

länderna Danmark, Norge och Sverige (inkl Finland) i 

medeltidens 1300-tal var stor, något som på sätt och vis 

bekräftats ytterligare i år genom premiären för en samnordisk 

film om densamma ”Drottning Margareta” (Film i Väst, svensk 

premiär 3 december). 

På Nyköpingshus lärde vi oss att Kalmarunionen egentligen borde hetat 

Nyköpingsunionen eftersom mötet var här, dokumenterat i pergament med hela 

83 sigill, som lade grunden för unionsbeslutet, skrivet på papper, ett år senare i 

Kalmar men med bara 10 sigill. 

Efter slottsbesöket avslutade vi med en gemensam lättare måltid på ett av 

stadens öppna caféer och ett samtal kring kvinnorna på medeltiden och lite 

spekulation lite kring vad god uppfostran av söner kan ha för betydelse - en av 

de mer betydelsefulla deltagarna i recessens tillkomst var den heliga Birgittas 

son, Birger Ulfsson. 

Antal medlemmar 7 hälsar Maria Bergström 

 
Verksamhetsberättelse Uppland 2021 

Kan FN:s barnkonvention som lag fälla Östhammars 

kommunfullmäktiges vetobeslut att tillåta kärnavfall i 

Forsmark? En grupp boende i Östhammars kommun hade 

anmält beslutet till Förvaltningsrätten med åberopande bl. 

a till barnkonventionen. För att öka kunskapen om 

barnkonventionen arrangerades den 17 maj 2021 ett 

digitalt seminarium i vilket bl. a intresserade i föreningar i 

Östhammar och Uppsala deltog förutom medlemmar i 

Gröna Kvinnor. Medverkade gjorde en jurist och om Förvaltningsrättens roll i 

förhållande till kommunala beslut på zoom.  I en skriftlig rapport från seminariet 

fanns även en plan om vikten att beakta barnkonventionen.  
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Som uppföljning av Kvinnokraft i Österbybruk i augusti 2020 genomfördes den 

16 juni 2021 ett arrangemang om landsbygd, natur, matkulturer, kultur om 

freskmåleri med exempel i Valö kyrka, Maria-kyrka med freskmålningar för 

medlemmar och intresserade med start i Botarsbo Ateljé. Arrangemangen lyfte 

kvinnors roll som samhällsbärande i lokalsamhället och tillämpning av 

strategierna Färdplan för ett hållbart län för minskad klimatpåverkan från 

Uppsala län och Östhammar. Hänsyn togs till rådande pandemiregler med 

begränsat antal deltagare 8 från 6 orter. Matlagning i köket i Botarsbo Ateljé 

under ledning av Tzighe Kiflay i rosa 

förkläde och till höger om henne 

Gret-Lis Grönlund, Gunilla Larsson 

och Shahla Hafid. Den spännande 

måltiden med många variationer 

under småprat och viktiga samtal 

intogs i grön miljö utomhus.  

 

Till kaffet presenterade Ewa Larsson en 

ny skrift ”Gröna Kvinnor och Platsens 

själ”. Skriften tar avstamp i Finsta och 

Heliga Birgitta, men ger sedan ett 

historiskt och geografiskt perspektiv som 

spänner över tusentals och belyser 

påverkan av kvinnokraft. Så åkte vi till 

närbelägna Valö kyrka, en Maria kyrka 

vars äldsta delar är från 1200-talet 

och där vi fick guidning. Notera bilden 

Ewa funnit vid tidigare besök. Eva & 

Adam gives äpplen i mängd av en orm 

som blir en kvinna med dok. Fresken är 

en trappa upp, bakom orgeln. På väg 

tillbaka besökte vi den gårdsbutik, 

som startats av  unga kvinnor. 

Avslutningen skedde i Botarsbo där 

Simon Kolthoff, son i huset, berättade 

om hur  freskmålningar görs. Ett 

gammalt hantverk som imponerar.  
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I Harg och Hargshamn i Norra Roslagen lördagen den 28 augusti 2021 lyftes igen 

kvinnors roll som samhällsbärande och även betydelse i företagshistorien, i 

lokalsamhällena här, förr och nu! 

Sammanfattningsvis var dagen 

mycket lyckad med de olika 

inslagen med presentationer och 

deltagarnas erfarenheter, 

kunskaper och engagemang. Vi 

fick ökade kunskaper om 

kvinnornas roll i lokalsamhället – 

förr och nu, som inspirerade till 

efterföljd. Gret-Lis Grönlund, 

medlem i Östhammar, stod för 

programmet och även visade på 

och berättade om pilgrimslederna St Olov Waterway, Vikingaleden, Helgonleden 

och Ingegerds leden. Trots vädret deltog under dagen 22 personer, 21 kvinnor 

och 1 man. Dagen inleddes med samling utanför Hargs kyrka med freskmålningar. 

Hargs bruk presenterades med sin historia som ett exempel på en kvinna som 

företagare av en kvinna Simone Beck-Friis. Så fortsatte färden till Folkets Hus i 

Hargshamn med anrika historia där vi först intog våra matsäckar. Kirsti Kolthoff 

introducerade föreningen Gröna Kvinnor och tog upp aspekter aktuella i Roslagen 

och länet med Uppsala läns 21 åtgärder om miljö och klimat. I den stora salen 

möttes vi av musikgruppen Kibom, fem kvinnor som trummar, sjunger och dansar i 

afrikanska rytmer med ett svängigt arrangemang med sångtexter om människor, 

natur, miljö och klimat. De hade även som aktiva i Klimatvrålet från 2014 och 

framåt ”vrålat” på gator och torg i Östhammars kommun för att kräva att 

politikerna sätter klimatfrågan och miljön i första rummet och bidra till att 

människor ska kunna leva klimatsmart. Efter en övning i grounding, en allsidig 

träningsform som utgår från grundprincipen för all dans i Afrika, avslutades 

dagen med samtal om energi, miljö och klimat som Kirsti ledde. 

Antal medlemmar i Uppsala regionen 10 hälsar Kirsti Kolthoff 
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Verksamhetsberättelse Värmland 2021 

Internationella kvinnodagen den 8 mars 

uppmärksammades på biblioteket i Sunne genom att 

ha en utställning där tillsammans med FN-föreningen. 

Utställningen handlade om Mål 5 i agenda 2030 samt 

kvinnors rättigheter. Material från Gröna Kvinnor 

samt böcker med anknytning till ”Gender Equality” 

visades på utställningen.  

När det gäller FN veckan i 

oktober var det också då 

utställning i Sunne, Arvika, 

Hammarö och Grums bibliotek med anknytning till Mål 5 samt 

ytterligare mål från Agenda 2030. Där visades också upp 

böcker med anknytning till kvinnor. Där kan nämnas boken om 

den första kvinnliga FN ambassadören Agda Rössel som var 

från Sverige samt information om nuvarande FN-

ambassadören Anna-Karin Eneström med värmländska rötter.  Alla biblioteken 

var tacksamma för den uppmärksamhet och ökad kunskap som dessa utställningar 

gav. Gröna Kvinnors material hjälpte till att ge en feministisk bild av kvinnokamp 

utifrån en ekologisk grundsyn.   

Antal medlemmar 12  hälsar Eva Hallström 

 

Verksamhetsberättelse Norrbotten 2021    

 

Under året har det varit två möten. Samiskt julbord den 12 

december i samarbete med Stockholm med Agneta 

Granström, same, Kerstin Allergren uppvuxen i Tornedalen 

och same,  samt Gunilla Larsson, same och Kerstin Slåneteg. 

Agneta presenterade det samiska julbordet- Det var 

närproducerade och ekologiska  produkter från Norrbotten. 

Det samiska julbordet innehåller det en kan plocka, fiska 

eller jaga i det nära området. Kvinnan jobbar med saltning av 

fisk och rökning av kött, producerar ost av olika slag och 

plockar bär i närområdet. Rökt och gravad röding från de 

kalla fjällsjöarna i Norrbotten fanns på bordet. Mat från 

renen såsom rökt ren hjärta och gravat ren innanlår samt rökta korvar från ren 
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och älg. Mesost och messmör samt kaffeost. Tunn rieska, ett tunt tunnbröd. 

Mandelpotatis som växt under midnattssolens sken,  från Otinens i Tornedalen. 

Till efterrätt var det en Norrbottnisk variant på Ris a la Hjortron. Med ris, 

grädde och hjortron, samt Risa a la Blåbär med ris, grädde och blåbär. Ett 

uppskattat julbord av deltagarna på mötet. 

Möte två hölls digitalt den 28 dec 2021 Hur samverkar Cop26 med samisk och 

norrbottnisk kvinnokultur? Inom ramen för Parisavtalet bestämmer varje land 

hur de ska nå de mål de sätter upp. Ewa Larsson ordförande Gröna Kvinnor och 

samhällsvetare inledde med ett bildspel från klimatmötet Cop26 som tog upp 

klimatförhandlingarna i Glasgow i nov 2021. Inom  ramen för Parisavtalet 

bestämmer varje land hur 

de ska nå de mål de sätter 

upp. Vi letar efter den 

demokratiska processen. 

Sverige ska vara fossilfritt 

2040 men fortfarande ges 

större subventioner till 

fossila utsläpp än till 

investeringar i fossilfritt. 

Bilden är från Kiruna som 

ska flyttas. Agneta 

Granström, same och 

Nyckelkvinna Norrbotten upp det stora Industriklivet i Norrbotten och Kvinnors 

delaktighet. Det blir även  samtal och reflektioner från deltagarna. 

Industriklivet i Norrbotten startade för mer än 100 år sedan och pågår ännu. 

Det var etableringen av gruvan i Kiruna och Gällivare som ställde krav på energi 

och därmed byggdes Sveriges andra vattenkraftverk i Porjus. Det skulle ge 

möjlighet till elektrifiering av olika verksamheter. Kvinnorna fanns med som 

stödfunktioner såsom kokerskor, städerskor, kontorister och lärare på skolorna 

men kvinnor hade ingen plats i de beslutande organen. Samernas intressen av 

mark och vatten beaktades inte och stora arealer renbetesmark lades under 

vatten vid de stora dämningarna för vattenkraftverken.  

Så har utvecklingen pågått och pågår i industrilänet Norrbotten med gruvor, 
vattenkraft och skogsindustri. Detta har varit en ryggrad i den svenska 
ekonomin igår såväl som idag. Nu vill LKAB ha 55 TWh till 2045, i dag gör 
Sverige av med 140 TWh. Tyska Enercon och Luxcara samt MB AB ägs till 75 % 
av Kina & 25 % USA, bygger vindkraftsparker. Facebook i Luleå gör av med 1 
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TWh i dag, lika mkt som hela Gotland. H2 Green Steel vill ha ny kraftledning i 
Boden 2024. Hybrit ska bygga ett jättevätgaslager vilket kräver högt torn. 

Befintlig lagstiftning ses nu som hinder, för det är bråttom, allt ska skyndas på. 

Men vems värderingar och samhällssyn styr? Det sägs att samråd ska hållas med 

berörda parter och hänsyn till samernas behov av renbete, jakt och fiske. I den 

utvecklingsstrategi för Norrbotten till 2030 beskrivs samer och dessa områden 

med enstaka ord det redovisas inte hur jämställdhet arbetats in. Här behövs 

kvinnor i beslutande ställning med ett starkt jämställdhetsfokus för att kvinnor 

ska känna att de också har en plats att utvecklas på. Det samiska 

intressena är starka och sametinget och samestyrelsen arbetar starkt 

och medvetet i frågor som rör dem. Det jag kan se och uppleva utifrån 

dokument och samtal är att ”det norrbottniska industriklivet är ett 

kliv i manliga skor”.  

Antal medlemmar 5 hälsar Agneta Granström 

 
Verksamhetsberättelse Stockholm 2021 

 

Den 25 maj besökte 8 kvinnor ( 1 ny 

medlem) Huvudsta gård. Kerstin 

Slåneteg hade i tidningen Mitt i sett en 

intressant presentation av Elin Aronsen 

Beis. Elin tar emot och berättar om 

verksamheten som handlar om att ta 

tillvara matsvinn från bl.a. restauranger 

utifrån Agenda 2030 mål 12:3, att 

halvera matsvinnet till 2030. Hon odlar i 

matsvinn på mark hon fått lov att bruka. 

Där var då fullt av sly, gamla stockar och 

annan bråte. Elin lyckade få liv i marken 

genom att börja underifrån med allehanda skänkta grönsaker, blommor och 

övrigt svinn. Då fick hon en bra bädd att odla på. Hon lyckades så bra att hon 

vann Solnas miljöpris 2020. Jag tog kontakt för att ordna ett studiebesök i 

trädgården. Hon satsar på både grönsaker frukt och blommor. Gammalt får nytt 

liv! Hennes berättelse visar på en otrolig energi och förmåga att se möjligheter! 

Hon lanserar ett nytt ord i stället för matsvinn, hon loopar mat. Odlingen är 

naturlig och giftfri men inte ekologisk eftersom det skulle begränsa vad 

hon kan ta emot. Foodloopz heter hennes företag. Ingenting verkar vara 

omöjligt för denna kvinna som samarbetar bl. a med kocken Paul 
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Svensson på krogen P&T Lanthandel i Sundbyberg. Han betalar henne för en 

odlingsrad i trädgården som hon sköter från frö till färdig produkt. När det 

näraliggande stallet skulle bygga nytt staket fick hon det gamla virket som 

användes till bord och bänkar i trädgården. Det är några exempel på hennes 

skaparkraft. Vi blev alla inspirerade och samtalen blev livliga under inmundigande 

av medhavd lunch från P&T, detta vill vi sprida vidare.   

Inför jul, den 12 december, bjöd vi in till seminarierum om ”Samiska kvinnans 

historiska betydelse” och 12 kvinnor samlades i Sundbybergs Gamla Folkets Hus 

(byggt 1903) runt ett sametema. Vi inledde med kaffe och kaffeost. Kaffeost  

lagas traditionellt med råmjölk och löpe. Den är vanligast i Västerbotten, 

Norrbotten och Lappland. Den västerbottniska är 

oftast gjord på getmjölk. Borden var dekorerade 

med naturens rikedom i form av mossa och olika ris. 

Första programpunkt för dagen stod Ewa Larsson, 

samhällsvetare för. Hon visade hällbilder från 

förhistorisk tid där vi ser hur djur, natur och 

människa samspelar. Kvinnans roll i skapandet är av 

central betydelse. Sedan kom dagens huvudtalare 

Inga Maria Mulk som är arkeolog och författare. 

Hon kom med berättelser om Máttarákká, den 

samiska modergudinnan, och bildspråk från hällkonst och trummor. Sedan får vi 

höra ytterligare en arkeolog: Gunilla Larsson som funderar varför kunskapen om 

Máttarákká ännu är så okänd. Dagen avslutas med att vi får smaka på 

samisk julmat som Agneta Granström både tillrett och fraktat ner från 

Luleå och dukat till ett vackert julbord. Agneta berättade om kvinnors 

arbete med maten och dess historiska rötter.  

Antal medlemmar 50 hälsar Kerstin Allergren och Kerstin Slåneteg 
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Verksamhetsberättelse från resa i Småland 21-22 juli, en del av ett 

kommande nyckelområde 2022.   

På initiativ av en medlem, Christina Glaeser, som på 

deltid bor i Ingatorp på småländska höglandet, 

beslutade styrelsen för Gröna Kvinnor att göra en 

resa till Ingatorp med omnejd för att där träffa 

drivande kvinnor med gröna profiler med syftet att 

med tiden kunna bilda en lokal grupp med Gröna 

Kvinnor. Gröna kvinnor är en rikstäckande 

organisation och har lokal verksamhet på flera 

ställen i vårt avlånga land. Ett område där det 

hittills inte funnit några lokala gröna 

kvinnoaktiviteter är Småland. På initiativ av en 

medlem, Christina Glaeser, som på deltid bor i Ingatorp på småländska höglandet, 

beslutade styrelsen för Gröna Kvinnor att göra en resa till Ingatorp med omnejd 

för att där träffa drivande kvinnor med gröna profiler med syftet att med tiden 

kunna bilda en lokal grupp med Gröna Kvinnor. Christina Glaeser ordnade med 

samtliga kontakter: * Kristina Lindelöf äger och driver en gård, Ingebo hagar, en 

bit utanför Vimmerby med hållbar odling och djurhållning samt varsamt 

skogsbruk. Hit kommer människor från när och fjärran för att bo och lära mer 

om lantlivet. Hon hinner också med att vara aktiv i föreningslivet. * Margareta 

Thorsson är en central person i hembygdsrörelsen i 

Ingatorp och har skrivit en bok om orten. Henne 

träffade vi på kvällen och fick veta mer om Ingatorp, i 

en av hembygdsföreningen lånad stuga. Mat fick vi från 

ortens pizzeria och restaurang som drivs av en syriansk 

familj. Ewa Larsson inledde med att berätta om Gröna 

Kvinnors verksamhet. Vi var totalt nio personer den 

kvällen. * Katarina Jansson har bytt en tillvaro i 

Norrtälje som bl.a. fritidspolitiker mot att arbeta i 

hemtjänsten, renovera Villa Lind och hyra ut rum till 

turister. Där övernattade styrelsen. * Gunnel Ekblad en 

av ägarna på Regnbågsdalen med B&B i Ingatorp 

berättade hur det var att etablera verksamhet i ett ganska konservativt 

samhälle och vara två kvinnor, tillika ett par. Med hjälp av en bord som vi lånat av 

Eksjö museum, där vi dukade upp våra skrifter i eftermiddagshettan, kunde vi 
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informera besökare om Gröna Kvinnor. 

*Pia Löfgren, chef på museet, berättade 

sedan om kvinnornas betydelse för den 

lokala utvecklingen. Vi var helt överens om 

kvinnans oerhört viktiga men i 

historieskrivningen alltför undanskymd 

roll i samhällsutvecklingen. * Elisabeth 

Jörgensen stadsträdgårdsmästaren, skog 

och park i Eksjö, följde med oss på 

besöket dagen innan på Ingebo. Hon avslutade vårt besök vid Eksjö museum med 

att visa oss parken med pedagogiska och ekologiska odlingar utanför museet. 

Elisabeth är en eldsjäl för den hållbara odlingen med mottot att inte döda. - 

Utsikterna för att kunna ordna lokala gröna kvinnoaktiviteter ser goda ut. Det 

säger Christina Glaeser, som i samarbete med undertecknad gjort programmet 

för Gröna Kvinnors lyckade besök i Ingatorp med omnejd. Fler var intresserade 

av att träffa Gröna Kvinnor men hade förhinder den här gången. 

Antal medlemmar 5 hälsar Ingegerd Akselsson Le Douaron & Christina Glaser  

 
GRÖNA KVINNOR BOTANISERAR VIDARE, VÄLKOMMEN ATT BLI MED 

 

 
Mary Wollstonecraft skrev 1792 

”Kvinnan är inte skapad för att vara 

mannens behag. Kvinnan är en 

självständig varelse och har rätt till 

samma uppfostran och utbildning som 

män”. Gröna Kvinnor bildar och 

förändrar. Tavlor konstnär S Kolthoff. 
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För styrelsen Stockholm den 18 januari 2022 

 
 

Ewa Larsson, ordförande      Maria Björke, kassör  

 

Ingegerd Akselsson Le Douaron, sekreterare   Eva Hallström, ledamot 

 

Kerstin Slåneteg, ledamot      Marja Sandin Wester, ledamot 

 

Agneta Granström, ledamot 

   

Gunilla Larsson, ersättare   Johanna Norrbo, ersättare 

 

Gunilla Staaf, ersättare  
 

 

 

Rekommenderas 

Kate Raworth, Donut 

Ekonomi, finns på 

svenska.  

 

Medlemskap 2022 

100 kr  

Bg 5412-6867          

www.gronakvinnor.se 

Gilla oss på 

Facebook  

http://www.gronakvinnor.se/

