
Samtal om kvinnors makt och inflytande i 

skogspolitiken 

 lördag den 8 oktober i trästaden Eksjö 

 
Vi behöver skogen. Men kommer framtidens skogar inte längre vara skogar utan 

enbart artfattiga trädplantage? En allt mindre andel av skogarna i Sverige får idag 

förbli orörd. Samtidigt vet vi att våra gammelskogar är nödvändiga för att bevara den biologiska 

mångfalden och bekämpa klimatförändringarna. Finns det en grön väg framåt med ett hållbart 

skogsbruk? Där skog bevaras för att rädda Moder Jord och kan brukas på ett hållbart sätt, för allas 

vår samtids och framtids skull. Hur ser den vägen ut?  

 

Hur tar vi oss vidare?  Vilken roll spelar kvinnorna i skogspolitiken idag och hur kan kvinnors makt 

och inflytande i utvecklingen ökas?  

 

Gröna Kvinnor bjuder in dig som bryr dig om skogen  

till filmvisning och samtal efteråt i trästaden Eksjö. 
 

Kl. 13 Ordförande i Gröna Kvinnor, Ewa Larsson inleder. Vi ser dokumentärfilmen Om skogen 

(2021) https://www.helionfilm.se/sve/Filmer/Omskogen/ 

Lokal: Biografen Metropol, Nygatan 3, Eksjö   https://bio.se/biografer/metropol-eksjo 

 

Kl. 14:30 - 17 Kort promenad till legendariska Lennarts konditori, bakfickan där fikar och samtalar 

om skogen 

 

* Riksdagsledamoten Rebecka Le Moine berättar om sitt arbete för att skydda skogen. 

 

* Cecilia Malmqvist, berättar om hur kvinnliga skogsägare arbetar med hållbart skogsbruk. Cecilia 

är aktiv i Spillkråkan, en förening för kvinnliga skogsägare, är lärare på Linnéuniversitetet och 

driver en lanthandel. 

 

Lokal: Lennarts konditori, Stortorget, Eksjö   https://lennartskonditori.se/ 

 

Varmt välkommen att delta i samtalet! Vi vänder oss främst till kvinnor. Gröna Kvinnor bjuder 

på både film och eftermiddagsfika. 

 

Anmäl dig senast den 3 oktober till ingegerd.akselsson.le.d@gmail.com eller telefon 073 066 70 53 

Ange namn, e-postadress och telefon och om du vill komma till  

 

1. Filmvisningen kl 13  

2. Eftermiddagsfika och samtalet kl 15-17  (antalet deltagare i samtalet är begränsat)  

 

Christina Glaeser, nyckelkvinna för Gröna Kvinnor i Småland 

Ingegerd Akselsson Le Douaron, sekreterare i Gröna Kvinnor 

 

Gröna Kvinnor är en partipolitiskt oberoende förening som genom att belysa sammanhang 

mellan människa, samhälle och natur, organiserar kvinnor att ta aktiv del i samhällsbygget.  

 

Gröna Kvinnor får stöd av Jämställdhetsmyndigheten. Läs gärna föreningens remissvar om 

Skogsutredningen på hemsidan www.gronakvinnor.se      Gilla oss på Facebook   
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