
2 MEDLEMSBREV I LÅGTRYCK OCH ANNALKANDE 

STORM. KLIPP NER PELAGONER OCH SÄTT CHILLIFRÖN .  

Nu är det årsmötenas tid och Gröna Kvinnors styrelse välkomnar 

alla medlemmar att komma till just vårt årsmöte Ω 

Att gå på årsmöte är ett bra sätt att komma in i en förenings 

verksamhet och det finns tid för frågor och samtal över fika och 

lunch. I år bjuder vi på föreläsning om utmaningar att som 

skogsägare jobba med hyggesfritt. Har du glömt att anmäla dej? 

- GÖR DET NU OM DU VILL HA LUNCH! gunillastaaf@gmail.com  

Gröna Kvinnor har påbörjat sitt arbetsår både regionalt, 
nationellt och internationellt.  

Vi medverkar på CSW67th  ”Session of 

the Commission on the Status of 
Women”. FN sessionen öppnar om två 
veckor och den 9e mars kl. 18.00 har 
Gröna Kvinnor ett eget seminarium som 
sänds på zoom. 

Intertwin Gender Equality and 
Ecofeminism 

För länk att deltaga skriv till 
eva.hallstrom@gronakvinnor.se    

Ett märkligt utredningsförslag ligger på regeringens bord, att 
ordet mor och moderskap ska raderas i Föräldrabalken. Detta 
för att inkludera en minoritet, tex män som adopterar barn 
eller köper surrogatmoderskap i andra länder (är olagligt i 
Sverige) och kvinnor som identifierar sig som män men väljer 
att föda barn. Det får inte ske på kvinnors bekostnad säger 
Sveriges Kvinnoorganisationer i artikel publicerad i SvD under 
rubriken, ”Radera inte moderskap från föräldrabalken”. Gröna 
Kvinnor är en av undertecknarna, artikeln finns på vår hemsida 
och på Facebook.  Alla människor på hela jorden har en sak 
gemensamt; de är födda av en kvinna. Att en minoritet vill att 
en majoritet göms under begreppet förälder verkar korkat och 
diskriminerande. Vi tycker att moder, moderskap, fader och 

förälder ska finnas kvar, hälsar mormor.     EL     

22 februari Sergels 

torg kl. 12.00 

samlas 

kvinnoorganisation

er & fackförbund  

för att 

uppmärksamma 

löneskillnader  och 

kvinnors rätt att få 

”Lön hela dagen”. 

24 februari  kl. 

11.00 

Norrtullsgatan 

GRÖNA KVINNORS 

ÅRSMÖTE 

se bilagt program. 

8 mars  

Föreningen deltar i 

olika arrangemang 

på Internationella 

Kvinnodagen.  

I Sthlm träffas vi 

på Mynttorget kl. 

17.00 och visar vår 

solidaritet med 

kvinnor i Iran och 

Afghanistan. Gröna 

Kvinnor medverkar 

med tal.  

9 mars kl. 18.00 på 

zoom  

Intertwin Gender 
Equality and 
Ecofeminism 
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