
 

Som de flesta känner till bygger stickning på logik, 

liksom vävning, knyppling och broderi. Ett hantverk 

flest kvinnor arbetar med. Att lära barn sticka i 

unga år hjälper dem att tidigt utveckla sitt logiska tänkande. Det 

blir så tydligt att när en maska tappas måste den plockas upp 

annars blir det ett hål. Med logik programmeras datorer och med 

logik byggs kablar för dataöverföring. Världens snabbaste kabel 

ägs i dag av Google, slukar mängder av energi och har döpts till 

Grace Hopper, efter den amerikanska programmerings pionjären 

med samma namn. Grace Hopper, född Murray 1906, ärvde sitt 

matematiska och fysiska intresse från sin mor Mary Van Horne. 

Grace pluggade matte och fysik på Yale och forskade vidare på 

Harvard. Grace Hopper gjorde programmeringsspråket begripligt 

och med det lättare för fler att utveckla tekniken. Som 

sjöofficer under andra världskriget jobbade hon vidare med 

beräkningar. Hennes språk färdigställdes 1959 och är ett av de 

mest använda på banker, myndigheter och i företags 

administration.  

Irene Stenvatten broderar på fri 

hand. Hennes verk styrs  

känslomässigt och med matematiskt 

precision som ger ett makalöst 

fysiskt resultat. Till glädje och 

förundran för alla som har möjlighet 

att se dem.    

Kvinnor har historiskt utmärkt sej 

inom matematik, fysik, politik och 

konst. I skriften Green Women and 

Civilisation (finns på vår hemsida) 

beskrivs några kvinnor som var aktiva 

på universiteten i Sydeuropa runt en 
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PÅ GÅNG  

Första nymånen i Tigerns år. Tigern är känd för makt, 

mod och förmåga att genomföra storslagna planer. 

Förra veckans lågtryck fick barometern att gå i  botten. 

Nu vänder det, solen går upp allt tidigare och rödhake 

har synts i Björkhagen. Pelargonskott ska i jord.   



400 år före vår tideräkning. Hypatia, matematiker och lärare, Aspasia, 

politisk intellektuell rådgivare, Sapfo poet och förespråkare av kärlek till sin 

nästa. Så har vi Diotima av Mantinea, som menade att kunskap nås på olika 

sätt; genom sinnliga förnimmelser,  genom insikt, genom förnuft och genom 

det som finns däremellan. Att utvecklas i livet är att växa i kärlek, var 

hennes slutsats. Dessa filosofer resonerade annorlunda än Platon och 

Aristoteles, de såg till helheten.  

De kvinnliga filosoferna ifrågasattes och marginaliserades 

successivt, både de själva och deras kunskap bannlystes 

på universiteten. De som framhärdade att kvinnor och 

kvinnors kunskap hade betydelse för evolutionen utsattes 

för grymhet och kunde brännas levande. En del lyckades. 

Genom att gå i kloster, studera och skapa ny kunskap. 

Som hjälp hade de musik och sång som också är 

matematik som ges ett fysiskt uttryck. I dag bränns 

kvinnor fortfarande levande, våldtas och skändas. packas 

in i tyg, låses in i hus och hindras utbildning. 

 

I Sverige är inte heller kvinnor jämlikar, vi har lägre lön och lägre pension. 

Kvinnor dominerar stort inom omsorgsarbeten som anses mindre värda. Hur 

det är möjligt är en gåta, faktum är att det är kvinnors arbete som bär upp 

hela världen. Dagens förda ekonomiska politik driver däremot hela välden i 

klimat- och miljö kollaps, män styr i dag ekonomi, politik och krigsindustri. 

 

Stockholm+50 närmar sej, den 2-3 juni uppmärksammas att det är 50 år 

sedan FN:s första miljökonferens ägde rum i Stockholm 1972. Då 

instiftades UNEP, FN:s miljöprogram i Nairobi Kenya och Världsmiljödagen 

som firas i hela världen den 5 juni. Sthlm+50 planeras som 

ett internationellt högnivåmöte på Älvsjömässan, syftet är 

att fördjupa det globala engagemanget för en hållbar 

relation till naturen och öka takten i genomförandet av 

globala hållbarhets mål inklusive Agenda 2030, Parisavtalet 

och konventionen för Biologisk mångfald.  

Gröna Kvinnor har deltagit i regeringens informationsmöte tillsammans med 

ett fyrtiotal andra organisationer från civilsamhället. Här fick vi reda på 

att världen befinner sig i en industriell kapplöpning där Sverige anses vilja 

ligga i framkant. (Se medlemsbrev i januari för definition av ordet industri, 

finns på hemsidan www.gronakvinnor.se) I Sverige ska klimatnödläge lösas 

med att alla i hela välden köper elbilar, typiskt ologiskt. Systemkritik tycks 

mest föras utomparlamentariskt. 



Sthlm+50 ska vara en uppdatering av länders åtaganden utifrån Paris avtalet 

mellan Glasgow COP26 2021 och Sharm el Sheikh COP27 2022. Enligt 

regeringen ska civilsamhällets organisationer spela en central roll. Gröna 

Kvinnor har spelat in Jämställdhet som en förutsättning att nå målen och 

Cirkulär ekonomi till Sthlms mötet. Andra organisationer lyfte in Naturens 

Rätt, Vatten, Fred, Småskaligt jordbruk, dock inte i Sverige, utbildning om 

klimatet. Hur Covid påverkat i hela världen kommer lyftas, kvinnor har 

påverkats mest, mäns våld mot kvinnor har ökat och även prostitution.    

Några dagar före Sthlm+50 kommer Stockholms internationella 

fredsforskningsinstitut (SIPRI) ha en stor internationell konferens. 
Dagens instabilt läge och ett Sverige där vi rustar för krig kommer lyftas.    

Den 5 juni arrangeras Världsmiljödagen av Naturvårdsverket. 
Temat är – En enda jord, fokus att leva i samklang med naturen och våra 

möjligheter att ställa om till en grönare livsstil, genom politik och egna val.  

Hur kommer nu detta funka med ett miljöparti 

som lämnat regeringen, ett vänsterparti som inte 

vill tala om individuella val, ett centerparti som vill 

sänka priset på fossila bränslen och ett 

socialdemokratiskt parti som älskar gruvor och 

gett nytt förtroende åt en generaldirektör för 

Skogsvårdsstyrelsen som inte tycker 

nyckelbiotoper är viktiga, mobbat kompetenta 

inspektörer så de slutat och som har egna 

finansiella intressen i slutavverkning av skog. 

Samtidigt har EU kommissionen bestämt sig för 

att klassa kärnkraft och fossilgas som hållbara 

energislag, till glädje för M,KD,L,SD som håller 

med men inte talar om varifrån uranet ska komma.  

Gröna Kvinnor kommer detta år logiskt att bilda kring den bisarra och 

farliga situation världen befinner sig, jobba för helheten och påminna om att 

vi svenskar lever som om vi hade fyra jordklot. Vi syns på årsmötet, på 

zoom möten och i den grönskande naturen.  Hälsar Ewa Larsson 

Årsavgift 100 kr sätts in på BG 5412-6867. Skriv ditt namn och 

email adress, tack.  


