
PÅ GÅNG
Klimatmötet i Polen,
Katowice den 3-12 dec,

GRÖNA KVINNOR
Fullmåne, höstdagjämning har passerat då dag och natt är lika
långa, nu breder mörkret ut sej och skapar plats till det nya.
Förberedelser pågår inför Cop 24 i Polen, på klimatförändringskonferens i Bankok utvecklades riktlinjer för implementering, det
krävs för att Cop 21, Parisavtalet, ska kunna genomföras.
Riktlinjerna ska antas av världens länder i Katowice 3-12
december. Under en vecka förhandlades: anpassning,
finansiering, transparense och globala bistånd (GST).
Urfolkens samarbetsorgan menar att rättvisefrågor inte är lösta
och Gröna Kvinnor är väldigt nyfikna på hur Jämställdhet ska
inkluderas i alla program, enligt beslut på Cop 23 i Bonn. Det
framhölls att regioner, städer, företag, investerare och det civila
samhället har växlat upp sitt klimatarbete men regeringar måste
också öka sina insatser. Lockbetet är 65 miljoner nya
koldioxidsfria jobb fram till 2030. UNFCC anser att framgångarna
är begränsade, ojämna och att det går långsamt, men att
omställning pågår.
Fakta: UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)
Kallas för Klimatkommissionen, är en ramkonvention med 197
partners. Huvudsyftet med Parisavtalet från 2015 är att hålla en global
genomsnittlig temperaturhöjning under 2 grader Celsius och driva på
för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader.

Ordförande har ordet
Önskar en nationell politisk samordning för klimatets och
framtidens skull, samarbete med alla goda kraften där ingen slår
någon i huvudet och påstår att min är större än din, d v s utan
patriarkala strukturer och med devisen att det är tillsammans vi
gör det.

Gröna Kvinnor medverkar
genom medlemskap i
GenderCC


HÖST GER TID FÖR
BÖCKER
Har du ännu inte läst Märta
Tikkanens roman från 1975
”Män kan inte våldtas” så
rekommenderas den. Boken
blir nu pjäs på Södra teatern i
Stockholm i regi av Lo
Kauppis.
SORGERLIG FARLIG DÅRSKAP
Ryska statliga Rosatom ska
bygga Turkiets första
kärnkraftsverk vid
Medelhavet, det turkiska
folket ska betala 168
miljarder kr.
Men för endast 100 kr blir du
medlem i Gröna Kvinnor
Bankgiro 5412-6867, ange
namn, adress & mailadress

Ewa Larsson
2. Åtgärda rätt till
minoritetsspråk.

Noterat:
Europarådets ministerkommitté träffades i
veckan som gått, 47
utrikesministrar gav Sverige
svidande kritik för
behandling av urfolket
samer. Kommittén
kräver omedelbara åtgärder:

1. Formalisera och öka
samers inflytande på
myndigheters beslut om
exploatering av mark inom
renskötselområden.

3. Stärk lagen om
nationella minoriteter och
ge samer inflytande över
sin kultur lokalt.

