
1 MEDLEMSBREV I HELMÅNE,TALGOXEN SJUNGER 

Årshjulet vände i midvintertid, dagarna blir 

succesivt ljusare vilket är trösterikt. Den ledighet de 

flesta gett tid till har skapat utrymme för reflexion. 

Samhällsbärarna som utför både betalt och obetalt arbete 

möter det högst varierade vädret varje dag. Vi anpassar 

oss till pågående klimatkatastrofer, det försöker också 

alla djur och natur göra. Och kan vi människor återskapa 

betingelser för liv gör vi gärna det om vi förstår varför.  

Gröna Kvinnor ser fram emot ett till arbetsår tillsammans 
med er. En del som vill ha medlemsbrev är inte betalande 
medlemmar men de flesta är det. Föreningen kommer 

erbjuda stärkande avbrott 
i vardagen med saklig, 
kulturell och 
framåtsyftande bredd som 
vi hoppas tilltalar. 
Skönhet och sammanhang 
skapar vi tillsammans. 
Hilma af Klint inspirerar 
till redskap, här bild på 
kvinnligt och manligt i en 
omslutande helhet.  

 

På Gröna Kvinnors Facebook lyfter vi fram 
samhällsdebatter, hjälp gärna fler att hitta forumet 
genom att dela sidan. På Gröna kvinnors hemsida är det 
nu lättare att hitta våra publikationer, en skrift är lite 
längre och nydanande, en rapport är kort och har oftast 
en reflexion, en pamflett är feministiskt polemiskt och 
kopplad till ett område, tex energi, ekonomi, vatten. Skriften Älgkor och Moders 
myter är högaktuell, trots att den har några år på nacken. DNA teknik visar att 
människans stund på jorden är mycket lång, nu talas om 200 000 år. Varierad kost 
tillagades för 100 000 år sedan i Afrika, delar av Skandinavien bevandrades för 13-
14 000 år sedan och vi smaskade på Gorgonzola och drack öl i mellan Europa för 
2 700 år sedan. Den fullständiga massförstörelse människan åstadkommit de 
senaste 100 åren och det femtusenåriga patriarkatet kunskapar vi om och hämtar 

kraft ifrån på väg ut ur det destruktiva, vi sår frön och planterar.     EL 

Med årets första brev 

kommer två 

nybakade skrifter.  

GREEN WOMEN 

PROPOSE TO 

INTERTWINE THE 

GREEN MOVEMENT 

AND ECOFEMINISM. 

Ecofeminism 

uppmanar till 

handling utifrån den 

feminina principen. 

Låt tanken passera 

hjärtat före 

handling.  

STOCKHOLM + 50 

GRÖNA KVINNOR    

var där i dagarna två. 

En internationell 

uppföljning av FNs 

första överens-

kommelser  inom 

miljö & utveckling.  

Läsaren erbjuds en 

gedigen historisk 

uppdatering och 

genus analyser från 

olika seminarium.  


