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Medlemsbrev i novembers nymåne. I gammal 
tid började nu det nya året med skördefest 
då alla klädde ut sig och de döda koms i håg.  
 
Klimatavtalet är nu, sent omsider, godkänt i 
Sverige och i EU. Det globala Marrakech 
mötet stundar. Gröna kvinnor ser ett frö 
växa, precis som på bilden. Men, vi är oroade 
för den extremt ojämna könsfördelningen i 
omställningsfonderna. I synnerhet i den 
Gröna klimatfonden som endast har 15 % 
kvinnor i styrelsen, ett riktigt bottennapp. 
Kön har betydelse när investeringar ska göras 
i ny infrastuktur. Hoppas att något lands 
miljöminister tar upp det grovt strukturella 
problemet, 12 % av dem är kvinnor. Tyvärr är 
inte Gröna kvinnor på plats denna gång.  
 
Häromdagen uppmätte SSM luftburen jod-
131 i Sverige, även Finland hade förhöjda 
värden. Enligt deras riskanalys var värdena så 
låga att det ”inte innebar någon risk för 
människor eller miljö”. Vad Gröna kvinnor 
erfar så är alla doser av joniserad strålning 
mer eller mindre farliga och risker avtar först 
när strålningen försvinner, just 131 anses ha 
en ”hög toxicitet”. Gröna kvinnor är 
adjungerade till Milkas, Miljörörelsens 
kärnavfallssekretariat, de håller koll. 
 

Ordförande har ordet 
Nu kör Ryssland kärnvapenbestyckad U-båt i 
Östersjön och har satt upp avfyrningsramper 
för bestyckade missiler med lång räckvidd i 
Kaliningrad. Kontinenten styrs av en 
president som är besatt av att mäta att ”min 
är större än din”.  En anledning till att mäta 
kuk är Natoövningar i Östersjön med bl. a. 
båt, om de båtarna är kärnvapenbestyckade 
är inte officiellt känt. På en annan kontinent 
framträder en manlig presidentkandidat som 
uttrycka sig på så extremt låg nivå att 
klockorna stannar, han säger sig lätt fixa 

fittor och anse själv att han är den enda som 
kan rädda USA.   Jag vill säga – rädda oss – 
rädda världen – från dessa despoter.  (despot 
är en förtryckare, diktator, envåldshärskare, 
tyrann, autokrat, härsklysten person, 
enväldig ledare, översittare) Dessutom styr 
de och vill styra i patriarkala strukturer, det 
är riktigt farligt. I de flesta länder som berörs 
ökar rädslan och det är i dag mycket lättare 
att militärt rusta upp än att föra 
demokratiska samtal och komma överens. I 
Sverige försöker vi dock göra båda delarna, 
med en kommande plats i FN:s säkerhetsråd 
och med militär upprustning. Samtidigt 
inbjuder den tidigare marxistiske Påven olika 
religiösa inriktningar att mötas i Lund! för att 
sluta fred och öppna dörren för kärlek, 
förståelse och förlåtelse. Svårigheterna vi 
lever i syns övermäktiga. Men frön gror i det 
gamla ruttna och med hårt arbete, gärna i 
systrars stärkande sällskap och i delad glädje, 
kan mycket förändras, spira och växa till. 
 

 

På Gång 
8:e nov kl 18.30  ”Jämställd död” 
Elvfinggården, Alviks strand Stockholm.  
Tre historiska berättelser och samtal, se bil. 
18:e nov  ”Kemikalier i maten vi äter” Kalix. 
12:e dec  ”En VIT Jul för barnen och 
kvinnorna” samarr. IOGT/NTO Boden.  
Speciella inbjudningar till Gröna kvinnor 
Norrbotten, seminarierna är öppna.  

Medlemsavgiften 100 kr även 2017! 
Bankgiro 5412-6867 Vill du betala för 
årets sista månader samtidigt, sätt in 
150 kr, ange namn, adress & mail.  

http://synonymer.se/?query=förtryckare
http://synonymer.se/?query=diktator
http://synonymer.se/?query=envåldshärskare
http://synonymer.se/?query=tyrann
http://synonymer.se/?query=autokrat
http://synonymer.se/?query=härsklysten%20person
http://synonymer.se/?query=enväldig%20ledare
http://synonymer.se/?query=översittare

