GRÖNA KVINNOR
1. Medlemsbrev i supermåne, tid för
eftertanke, hur vårdar vi denna jords hud

Gröna
Kvinnor
jublar,
Markoch
miljödomstolen slår fast att det fortfarande
finns
osäkerheter
kring
Svensk
Kärnbränslehantering AB:s, SKB, förslag om
”slutförvar” av utbränt kärnbränsle. Det är
främst förvaringen i kopparkapslar som
kritiseras. Domstolen anger flera anledningen
till risk för korrosion och gör en bedömning
att förslaget till slutförvar inte är tillräckligt
säkert. En ny samlad säkerhetsanalys måste
göras enligt domstolens beslut. Förvaret
godkännas helt enkelt inte utifrån
Miljöbalkens krav. Se bif. pressmeddelande

Ordförande har ordet
Hur jorden vårdas funderade en grupp
kvinnor på när de en vintrig dag 1941
träffades i en stuga på landet, en av dem var
Elin Wägner. Begreppet hög levnadsstandard
kom upp på bordet, de var överens om att
begreppet styrdes av en konsumtionstävlan,
men vilka värden låg enligt i begreppet?
De började med vatten, allt livs förutsättning,
de ville ha gott vatten, idag lägger vi till ordet
kemikaliefritt och samhällsägt. Sedan kom de
in på säd, de ville ha bröd bakat på sädeslag
som växt upp i en jord full av liv. I dag lägger
vi till ekologiskt odlad och utan GMO. Köttet
skulle komma från gårdar där djuren fått
omvårdnad och behandlats väl. I dag säger vi
att djuren ska ha rätt att gå ute på ekologiska
gårdar och skogar, vara med sina ungar,
utfodras ekologiskt och inte ges antibiotika.
Kvinnorna menade att grönsaker inte skulle
behöva åka så långt utan produceras nära. I
dag vill vi ha närodlat och ekologiskt. Elin
samlade och utvecklade mycket klokskap
kring sig, Gröna kvinnor inspireras och för
kloka kvinnors tankar vidare i vår tid. På 60talet blev ordet livskvalité ett begrepp, vi
laddar ordet med tankar kring styrmedel, vi
har en jord att dela och vill ha full kännedom
om en varas härkomst och produktion. Den
ska vara både vara hållbara, jämställd och
klimatsmart, vi hittar stöd för vårt arbete
inom Agenda 2030 och inom kvinnorörelsen.

På Klimatmötet I Bonn, Cop 23, i november 17 passade den internationella organisationen Genus för klimaträttvisa, Gender CC,
(med huvudkontor i Berlin) på att ha sitt
årsmöte. Ewa Larsson var där och
representerade Gröna kvinnor som är en av
alla medlemsorganisationer. Årsmötet valde
in Ewa i styrelsens styrgrupp, Steeringboard.
Senaste gemensamma agerandet är mot en
av alla dessa hot som riktas mot dem som
engagerar sig lokalt i miljöfrågor. Gröna
kvinnor står bakom ett brev till ministeriet i
Brasilien och Ecuador. Det handlar om
Patricia Gualinga i Sarayaku, som jobbar med
Ecuadors och Amazonas ursprungsfolk. Hon
har nu blivit attackerad i sitt hus och fick i
januari flera personligt riktade mordhot.
Federal polis agerar ännu inte.
The Guardian & Global Witness, har
sammanställt hur många försvarare av miljön
som mördats 2017 och fick det till 188st. Det
blir allt farligare att vara miljöaktivist, därför
ökar Gröna kvinnor sitt arbete i kraven och
kunskapandet kring feministisk ekonomi. Vi
kräver att konsumenten ska ges kunskap om
hur en vara produceras i alla produktionsled.
Och vi menar att aktiebolagslagens enögda
vinstkrav ska skärpas och underställas miljöoch jämställdhetskrav.

Ewa Larsson
Medlemsavgift 2018 är 100:Bankgiro 5412-6867, ange namn, adress, mail

grönakvinnor.se
Gilla oss på Facebook

ÅRSMÖTE GRÖNA KVINNOR
Ekobanken
fick
igen
årets
högsta
hållbarhetsbetyg av Fair Finance Guide,
banken fyller hela 99 % av de kriterier som
ställs, på god två kommer JAK med 92 %,
medan storbankerna ligger inom ett spann
42-61 %. Det verkar som om storbankerna
ställer minst krav på placeringar i produktion
som är negativa för klimatet, policy och
verklighet ligger långt ifrån varandra. I
analyskommentarerna
konstateras
att
fallstudier har avslöjat att storbanker är
inkopplade i skövling av regnskog, i
palmoljeodlingar och i brott mot mänskliga
rättigheter. Vapen, energi, jordbruk verkar
inte heller storbankerna bry sig vidare om.
Grattis Ekobanken som bryr sig.
Återvinningsindustrin har ännu inte kommit i
gång i Sverige, konsumenten samlar och
sorterar medan tre fjärdedelar eldas upp i
stället för att återvinnas, går att läsa i färsk
rapport från just Återvinningsindustrierna.
Förutom att ca 42 miljarder kronor eldas upp
så försvinner också återvunnet material upp i
rök i stället för att ingå i kretsloppet. Gröna
kvinnor stöder tankar på att lägga avgifter på
gruvdrift och primär produktion för att styra
om från ursprungliga råvaror till återvinning.
Det ska vara hållbart från vaggan till graven.
Monokulturer utbreder sig över stora
områden i norra Sverige, områden där det
tidigare vuxit skog blir idag industriplantage.
Skogsindustrin sprider nu myter i stora
reklamkampanjer att 70 % av Sverige täcks av
skog, det är lögn, menar Gröna kvinnor, rätt
sagt är att 70 % av Sverige täcks av träd. Allt
fler kvinnor engagerar sig i skogsvård och i
dag är 38 % av skogsägarna kvinnor. Biologisk
mångfald förutsätter en lokalt anpassade rik
variation, folkbildning pågår och Gröna
kvinnor bidrar, kom på vårt årsmöte och
kunskapa med oss. För bidrag resa, maila
info@gronakvinnor.se

Ja vi kan!

Söndagen den 25 februari kl
10.00 – 16.00
Norrtullsgatan 45 i Stockholm
Borgerskapets änkehus

Årsmötesförhandlingar inleds kl
10.00 och leds av
Benita Eklund, chefsredaktör på
Tidningen Syre Stockholm.
Vi bjuder på lunch kl 13.00 och
Kl 14.00 kommer
Rebecka Le Moine, biolog
och berättar om sitt arbete att göra
biologisk mångfald intressant och
angeläget för alla
anmäl senast 22/2 till
ingegerd.akselsson.le.d@gmail.com
Grön Feminism
Dåtid - Nutid - Framtid
Gröna kvinnor inbjuder till
inspirerande samtal med
Ewa Larsson & Marie Milling
på Bagarmossens Folkets hus
14:e februari Från Jorden som Moder till
häxbränning - den farliga kvinnan
28:e mars Nutida kvinnorörelser,
feminismen, freden och sexualiseringen
17:e april Framtidens strategier, patriarkal
upplösning, genusbudgetering och
feministisk ekonomi, separat inbjudan i bil

anmälan till info@gronakvinnor.se



