GRÖNA KVINNOR
10. Månen i nedan, starka vindar, vi tänder ljus och hämtar
kraft att vårda och värna mode jord, tillsammans är vi många.
Gröna Kvinnor på väg till COP 24
1. Gender Action plan, antogs på COP 23 i Bonn och ska nu
implementeras. EU Parlamentets 28 länder har antagit planen,
hur ser det ut i övriga världen? Jämställdhet ska inkluderas när
verktyg tas fram för hur klimatmålet ska nås, basta.
2. Bygga hållbara energistrukturer med förnyelsebar energi.
Nedan en tabell med livscykelanalyser, från vaggan till graven,
publicerad av Stanforduniversitetet i Kalifornien 2009.
Kraftverkstyp
Koldioxidutsläpp (g/kWh)
Vind
Vatten (småskalig)
Sol
Våg
Vatten (storskalig)
Kärnkraft
Kol

5
20
20
52
60
124
439

Gröna klimatfonden ska inte ge stöd att bygga kärnkraft.
Don´t Nuke the Climate. Kärnkraftsindustrin lobbar hårt för att
kärnkraft ska anses fossilfri och ersätta kol. Sant är att fossila
bränslen inte används vid framställning av el, men för
uppbyggnad, drift, underhåll och nedmontering av kärnkraft
krävs fossila bränslen. Urangruvor och urananrikning orsakar
koldioxidutsläpp i bl. a USA, Kanada, Namibia, Australien och
Kazakstan. Inte heller förnybara energin är klimatneutral. Men
vind, sol, våg eller vatten har väsentligt lägre klimatpåverkan och
ger inte livsfarligt avfall.

Ordförande har ordet
Parisavtalet la fast målet för framtida temperaturhöjningar, de måste
ligga under 2 grader för att klara klimatet, strävan är att inte gå över
1.5 grad. Nu ska verktygslådan tas fram i Europas mest kolberoende
land och i en stad vars medborgare ibland varnas för att gå utanför
dörren pga giftig luft. Klimatmötet finansieras av den kolindustri som
ligger bakom Polens utsläpp i bl. a Katowice där 5500 gruvarbetare
bryter 18000 ton kol om dagen, industrin miljardsatsar för att rädda
kolet kvar. Den makabra situationen, samt att utsläppen fortsatt
generellt ökat sedan Parisavtalet 2015 visar lägets allvar. De länder
som inte längre är kolberoende kan vara förebilder att visa vägen ur.
Konsumtion av varor från kolberoende länder ger inte trovärdighet.

Koldioxidbantning utan regler
medför utsläpp motsvarande
3,2 gr till 2100, så en regelbok
behövs NU. Varken Kina eller
Indien vill dock ha samma
redovisningssystem som västvärlden. Gamla motsättningar
mellan I- och U-länder ligger
och pyr trots att Agenda 2030
stipulerar att jorden är rund
och att alla har ansvar. Men
nu finnas förslag på form för
gensam text, hoppfullt! EL

På gång

Gröna Kvinnor på
COP 24 Ewa & Eva
kommer genom
Gendercc, lobba för
Gender Action Plan

Gröna Kvinnor
medverkar v 2 inför
CIRKUS CIRKÖR
föreställningar på
Dansens Hus i Sthlm
Ons 9 januari till sön 13 jan.
Kl.19, sön kl. 15. En timme
före berättar vi om
jämställdhet dåtid till
framtid. Vill du vara med?
info@gronakvinnor.se
Medverkande får se
föreställningen.

