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Kvinnor är nyckeln till jämställd och hållbar omställning

Gröna Kvinnor är en av medlemsorganisationerna i den internationella
organisationen GenderCC, Kvinnor för Klimaträttvisa. På Internationella
Kvinnodagen sprider vi vårt budskap globalt om kvinnors rätt till klimaträttvisa.
Klimatförändring pågår över hela världen och drabbar kvinnor och män olika helt
enkelt därför att kvinnor fortsatt jobbar hårdare till lägre lön och i flera länder
varken har tillgång till utbildning eller preventivmedel. Att kvinnor deltar i
samhällsomställningen, på sina villkor, är en förutsättning att bryta patriarkala
strukturer som håller kvar kvinnor i fattigdom och som socialt underordnade.
Vi menar att jämställdhet är nyckeln till en hållbar omställning, ja själva
förutsättningen säger, Ewa Larsson, ordförande för partipolitiskt fria Gröna
Kvinnor och ledamot i Gender CC Steering Committee.
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ewa.larsson@gronakvinnor.se
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GRÖNA KVINNOR
PRESSUTTALANDE
Antaget av Gröna Kvinnors årsmöte den 25:e februari/Ewa Larsson, ordförande för
partipolitiskt fria Gröna Kvinnorna och aktivist.
Vi vill att Svenska regeringen tar upp frågan i EU och FN om människors rätt till
mötesfrihet och till integritet när de deltar i COP24 i Polen
EU:s Jordobservationsprogram konstaterar att 2017 var det varmaste uppmätta året. Alla krafter
behövs i omställningsarbetet och att stoppa kriminell skogskövling och gruvdrift. Stöd till
omställning ska ges via FN:s globala omställningsfonder, inte genom att mörda visselblåsare och
miljöaktivister. Att bli känd som miljöaktivist kan vara förenat med livsfara om du bor i Brasilien
eller Filippinerna. 188 miljöaktivister mördades 2017 enligt The Guardian och the Global Witness,
mörkertalet sägs vara stort.
Det 24:e Klimatmötet hålls i Polen. Den Gender Action Plan som godkändes i Bonn förra året ska
följas upp. Världens största kvinnoorganisationer väntas komma för att lobba. Kort sagt, det ska
nu skrivas in att kvinnor inte bara påverkas av förändrat klimat utan även ska vara med i
omställningsarbetet.
Polen hotar nu säkerheten för civilsamhällets organisationer, NGO:s, genom att i januari i år rösta
igenom en proposition om förändringar för polisens arbete under COP24. Deltagande i spontana
möten förbjuds mellan den 26 nov – 16 dec i staden Katowices där mötet ska äga rum. Polska
polisen kan samla information på registrerade deltagare utan personens vetskap och ska kunna
göra det i deras egna länder. Kartläggningen är inte bara kränkande för feminister och
miljöaktivister, den är direkt livsfarligt för de som bor i länder som saknar demokrati och där lokal
polis ser mellan fingrarna när aktivister mordhotas.
Gröna Kvinnor delar APWLD (ASIA PACIFIC FORUM ON WOMEN, LAW AND DEVELOPMENT) oro
inför COP 24. Ett brev håller på att arbetas fram riktat till UNFCCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change). Många organisationer planerar att skriva under bl. a Gender CC,
Gender for Climate Justice, där Gröna Kvinnor ingår. Det finns också en diskussion inom WGC
(Women and Gender Constituency) om att bojkotta hela COP 24.
Det blir allt farligare att vara miljöaktivist. Polska polisen ska inte hindra människor från att mötas
och manifestera tillsammans, eller gräva i människors privatliv i deras hemländer, vilket kan
utsätta dem för livsfara. När COP 24 hålls i EU ska Mänskliga Rättigheter och alla människors lika
värde gälla. Vi vill att svenska regeringen jobbar för det.

