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Ekobanken erbjöd i år Gröna kvinnor att samarbete i Almedalen på temat - behövs det en
Feminist Bank.
Först gjorde undertecknad en genomgång av vad feministisk ekonomi är, att sociala värden då ingår
förutom ekologiska och ekonomiska. Utan ett socialt hållbart samhälle menar Gröna kvinnor att det
är svårt att klara ut de stora svåra olika ekologiska klimatkollapser som samhället nu befinner sig i
och som accelererar. Vår miljö är stressad och behöver stödinsatser och i vissa fall återställare för att
klara av klimatförändringar som hårda vindar, kraftig nederbörd, torr värme och hård kyla.
Ekobanken kallar sig för en mänsklig bank sa Annika Laurén, till skillnad mot alla övriga omänskliga
banker. Från deltagande publik, bl. a Sveriges Kvinnolobby, kom synpunkter på att det behövs en
feministisk bank. Från Sparbanken Skåne ansågs att det skulle skrämma kunder om en bank kallade
sig för feministisk, vilket företrädare från Skanska instämde i. Att Sveriges regering kallar sig för
feministisk och att alla riksdagspartier utom SD kallar sig för feministiska kommenterades inte.
Oiko kredit, Cecilia Näslund, redogjorde för statistik om hur det är kvinnor globalt som via
mikrokrediter satsar på familjens utveckling medan män satsar på egen utveckling som stärker status
i gruppen. Någon menade att han kände sig jämställd och inte ville kopplas till våldsamma män, vilket
gav Gröna kvinnor möjlighet att utveckla hur statistik ger generella beskrivningar och styrker en
osund icke ansvarstagande manlig hegemoni. Medan mannen som individ måste hjälpa till att ändra
den patriarkala struktur som hela tiden tycks reproducera den osunda hegemonin.
Våra samtal om pengar och vad pengar jobbar med och för gav tydliga kvitton på osund och
ansvarslös penninghantering. De tre största aktörer som spelar in pengar på finansmarknaden är
trafficking/prostitution/pornografi, vapen och narkotika/narkotisk medicin. Ekobanken lånar inte upp
pengar på marknaden utan är en medlemsbank, avslutade Annika Laurén.
Seminariets många samtal spände över hela penningmarknaden, det finns trådar att spinna vidare
på för Gröna kvinnor och kanske också för Ekobanken
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