
Nu rider Maran oss, vi vet inte för 

hur länge eller dess följder. Mara är en 

äldre slavisk dödsgudinna som 

härstammar från en tid då det hela, 

helheten, hade delats upp i ont och 

gott. Säkert har flera av er hört ordet 

förut tex när någon äldre beskrivit sin 

mardröm, då maran tog över.  

Före uppdelning i ont och gott fanns 

Berehynia eller Bereginia som de 

gamla slaverna lyssnade på och fick 

råd av i svåra stunder. En skyddande 

vishets gudinna som brydde sej om att 

människan fick leva ett gott liv genom 

att leva enkelt, demokratiskt med tid 

att utveckla hantverk och konst av hög 

kvalité. Hon såg till helheten, att alla 

skulle ha det bra och att fred var en 

förutsättning för det. Samhällena 

utvecklades vid vattendrag och ansågs 

andligt högtstående.  

Ukraina blev självständigt 1991 

och 2001 sattes Berehynia upp i 

Kiev på självständighetstorget 

Majdan där tidigare en staty av 

Lenin stått. Stora delar av den 

Orange revolutionen 2004 utspelades 

på Majdan liksom Euromajdan 2013-

14. Symboliskt ska hon skydda det 

slaviska folket från våld och krig och 

stärka självständighet. Blommor 

läggs ibland vid statyn och ljus tänds. 

Symboler och dess berättelse är 

enande och ger extra kraft och mod. 

Det behövs nu och vi Gröna Kvinnor 

som tillsammans med alla som kämpar för fred och frihet hoppas innerligt att 

hon står kvar i morgon och att fred är nära och bestående.  



 

29 Mars 

18.00 – 19.30 

på zoom 

Energi ur ett 

Jämställt perspektiv. 

Är klimatsmart.  

 

Eva Hallström 

Energi och 

miljöingenjör samt 

ledamot i  

Gröna Kvinnor ger sin 

bild av framväxten av 

den energimix vi har 

idag och bör ha 

framöver.  

Ewa Larsson 

samhällsvetare och 

ordförande Gröna 

Kvinnor gör politiska 

inpass och leder 

samtal. 

Anmälan senast 24 

mars, länk kommer  

den 29e.  

eva.hallstrom@grona

kvinnor.se 

Årsavgift 100kr 

Bg 5412-6867 

PÅ GÅNG 

Från att ha varit ett land i en del av världen där diplomati och samarbete 

varit honnörsord befinner vi oss mitt i ett eskalerande farligt, mycket 

farligt krig.  Patriarkala strukturer som gynnar patriarker går nu mot sin 

egen undergång. Den folkliga och politiska gemensamma uppslutningen 

borde rimligen innebära att krig framöver bannlyses över hela välden. 

Under covid jobbade människor tillsammans, nu när Putin utmanar hela 

Europa och viftar med kärnvapen sluter människor samman, pågående 

omställning att klara Parisavtalet kräver också samarbete och solidaritet. 

Vi vet att vi kan. Freds- och Kvinnorörelser efterfrågas, flera 

internationella organisationer säger som Gröna Kvinnor - Nu tar vi över! 

Makt män tycks ha tappat både sin kompass och sin samarbetsförmåga.  

WILPF, Women’s International League for Peace and Freedom 

https://www.wilpf.org/ varnade för möjligt kärnvapenkrig i Europa för över 

tio år sedan. Deras dåvarande generalsekreterare menade att när länder 

i rädsla för att bli annekterade av Ryssland igen, väljer NATO så kommer 

inte Ryssland acceptera det. Ryssland menar att tidigare annekterade 

länder i gamla Sovjet ska vara till för att skydda Ryssland mot NATO, så 

som de tidigare har sagt. Jag tyckte hon överdrev, tänkta att så 

ondskefullt kan väl inte Ryssland utvecklas att de vill bestämma över hur 

andra länder utvecklas, organisera sej och samarbete. Så naiv var jag. Nu 

fortsätter vi kvinnor att organiserar oss, över hela välden. Ukraina är 

Europas kornbod och Ryssland har gasen och uranet. Vi kopplar det till 

IPPC senaste omskakande klimatrapport och använder Ryssland som 

bräckjärn för att alla människor ska ställa om, NU! Leva lite enklare, ta 

lokalt mat ansvar, spara på energi och utveckla förnybar energi. Small is 

beautiful och vi människor gillar att samarbeta och hjälpa varandra. 

Hälsar ewa larsson 

 

Svartmåne, vi har lämnat åren med 

Covid bakom oss, vaknar upp till en 

invasion av ett systerland och läser 

senaste IPCC rapporten om hur 

jorden bränns. Kvinnors organisering 

behövs mer än någonsin.  

När månen nu stiger sätt gärna frön 

två veckor framåt. Talgoxen sjunger,  

den hjälper oss med kraft. 
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