
April har varit givmild med sol, uppvaknade med 

isiga vindar och med en medial krigspropaganda 

utav guds nåde. Då menar jag den krigiska guden, 

den som vill bestämma över alla, som mal ner 

städer till grus och som låser in Fred i en grotta. 

Fred behöver befrias! I Agendas sista inslag den 

1 maj sa ICANs generalsekreterare Beatrice Fihn 

kloka ord, att världen ska använda all sin energi 

till att argumentera för kärnvapennedrustning tillsammans med 

Ryssland. ICAN fick FNs fredspris 2017 för sitt idoga och 

lyckosamma arbete att skapa opinion för att befria välden från 

kärnvapen. FN antog samma år ett 

avtal som förbjuder kärnvapen, 

Treaty on the prohibition of Nuclear 

Weapons eller Nuclear Weapons Ban 

Treaty, 124 läder deltog i för-

handlingarna och 122 röstade för ett förbud. Över 460 

organisationer från 101 länder är med i ICAN, tex Kyrkornas 

världsråd, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet 

och Svenska freds- och skiljedomsföreningen med flera och i 

styrgruppen återfinns bl.a. Internationella läkarrörelsen mot 

kärnvapen och Svenska läkare mot 

kärnvapen. Många länder har skrivit 

under avtalet och flera ratificerat det 

men inte kärnvapenländer och inte 

Sverige. I svensk debatt har framförts 

att om Sverige skriver under kan inte ett 

medlemskap i Nato vara möjlig då flera 

Natoländer har kärnvapen. Gröna Kvinnor har deltagit i 

kampanjer för att Sverige ska skriva under FN avtalet. Vi 

hävdar möjligheten att i en ansöka om medlemskap i Nato kräva 

att inga kärnvapen ska placeras i Sverige. Och kräva att inga 

kärnvapenbestyckade båta och flyg ska angöra eller passera 

vårt land. Framför allt tycker vi att fokus i det krig Ryssland 

genomför i vårt närområde, ett ja eller nej till ansökan om 

Svenskt Natomedlemskap, är förklenade och hetsas fram. Gröna 

Kvinnor säger som ICAN, kärnvapen ska avvecklas tillsammans 

med Ryssland, nu är fönstret öppet för internationellt 

samarbete, lyssna på Beatrices klokskap i SVT play.  
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Se bilaga. 

Medlemsavgift 

2022 är 100 kr     

BG 5412-6867. 
 

PÅ GÅNG  

Brev i nymånen och kalla nätter, men till nästa helg bör 

potatis kunna vara i jord en bra bit upp i vårt avlånga land.   



Backlash pågår. årets budget är en dyster bekräftelse. Här syns sju män ta 

täten när riksdagens vårbudget ska 

läggas fram den 20 april, bilden 

motsvarar innehållet. Sveriges 

Kvinnoorganisationer, där Gröna 

Kvinnor ingår, noterade det bisarra i 

att kvinnor får bidrag medan det 

investeras i män. Vi påminner gärna 

om att när Kommissionen för 

jämställda livsinkomster tillsattes 

var deras uppdrag att ge förslag på att långsiktigt öka den ekonomiska 

jämställdheten mellan män och kvinnor. I februari i år lämna kommissionen 

över sina förslag till förändringar men åtgärderna saknas fortfarande. Män 

får fortsatt stöd som hjälper dem att öka sina inkomster medan kvinnor får 

temporära bidrag för olika inkomstbortfall. Tillfälliga ersättningar ger ingen 

långsiktig  jämställdhet. Läs mer på paraplyorganisationen för den svenska 

kvinnorörelsen i Sveriges hemsida https://sverigeskvinnolobby.se 

I åtta år har Gröna Kvinnor medverkat i #LÖNHELADAGEN, den 3 mars i 

år konstaterade vi att kvinnor får lön till kl. 16.13. För åtta år sedan var 

klockslaget då gratisarbetet började 15.51, med den takten kommer lika lön 

hela dagen vara uppnådd 2043. 

Kvinnor har lägre lön inom alla 

samhällssektorer trots högre 

utbildning än män. Generellt per 

månad 3 700 kr mindre och på 

ett år 44 400 kr mindre. Elda 

under din vrede!   

Ordförande har ordet. På 

bilden står vi och gestaltar 

klockslaget på Sergels torg, 

16.13. I mitt anförande tog 

jag upp två män, först gamla LO ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som 

inför valet 2014 lovade att lönediskrimineringen skulle väck, sedan IF 

Metalls gamla ordförande Stefan Löven som lovade lika lön och 

sedan blev statsminister. Nu är Karl-Petter Näringsminister och 

”gillar gruvor”, där jobbar män och de har bra betalt. Jag drog en 

del bittra, ilskna och kraftfulla slutsatser, talet finns inspelat, 

kanske lyckas jag få in det på vår Facebook, hälsar Ewa Larsson. 

https://sverigeskvinnolobby.se/

