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Slutet eller öppet

Gråväder, regn, dimma, mörkret breda ut sej, vi förbereder oss
för stillhet, förundras av alla nyanse av gult, brunt och grått.
I mellersta och södra Sverige kan fortfarande betande husdjur
gå ute och förse sej med örter och gräs som växer i den milda
hösten. Det är en lisa för hårt drabbade jordbrukare med små
ekonomiska marginaler, då foderskörden delvis torkat bort och
priset på foder ökat dramatiskt. Kor som går ute fungerar som
kolsänkor och stärker den biologiska mångfalden, men grundvattnet är fortfarande lågt och brunnar är fortsatt sårbara.
I EU presenterades en ny rapport förra veckan utifrån en
utvärdering om hur biologisk mångfald minskar för att
jordbruket använder kemikalier mer än någonsin, d v s
tvärtemot vad som bestämts inom EU och internationellt.
Faktum är att hotet mot den biologiska mångfalden aldrig varit
så stort som nu i Europa, trots att det finns verktyg att förändra
och i stället gynna mångfalden. Rapporten landar i att EU-länder
som inte styr om hållbart ska upphöra att få jordbruksstöd. Inte
en dag för sent att ställa ekonomiska krav, menar Gröna Kvinnor.
Försiktighetsprincipen som kvinnor mer än män tycks anse viktig
att följa kan även appliceras på biologisk mångfald och vill du
lokalt arrangera kunskapande träff om hur biologisk mångfald
kan stärkas så hjälper vi till, maila: info@gronakvinnor.se

Ordförande har ordet
När jag snappar upp
information så tycks jag tro att
förändring redan är i gång, t e
x att rädda den biologiska
mångfalden. Att då läsa en
rapport från EU som säger att
kemiska bekämpningsmedel
används i jordbruket mer än
någonsin i gör mej rasande.
Jag förväntade en rapport som
bekräftade successiv utfasning
av kemikaliejordbruket inte
ökad användning. Sedan 1972

har frågan lyfts internationellt
i FN, 2012 konstaterades att
just biologisk mångfald gick åt
fel håll, och nu 2018 ökar
biologisk utarmning i Europa.
Rapporten föreslår att EUmedel inte ska utbetalas till
länder som bryter
överenskommelsen om att
ställa om, inte en spänn i
jordbrukssubvention till
marodörerna.

EL

Noterat:
Global Environmental Change skriver att några få ekonomiska
jättar avgör människans möjligheter att leva på moder jord. T ex
Norra barrskogsbältet och Amazonas där ägare kan och bör ta
ansvar. Om ”tipping point” inträffar, dvs att klimatförändringar
inte kan hejdas utan blir självgenererande, finns det inte längre

Gröna Kvinnor Uppsala arrangerar
seminarium
Fredagen den 16 nov
kl 15.00 – 18.00

Clarion Hotell,
Dragarbrunnsgatan 23
Fikabuffé från 14.45
Lär mer på Gröna Kvinnors
Facebook
Medverkande
Göran Bryntse, Tekn Dr Ordf. SERO
Eva Hallström, Miljöing, Jordens Vänner
Ewa Larsson, Samhällsanalytiker, Ordf
Gröna Kvinnor
Josia Hort, Miljöjurist Naturskyddsför.
Kirsti Kolthoff, Kommunikatör Moderator
Gröna Kvinnor UP
Anmälan till kihkokhk07@gmail.com

HÖST GER TID FÖR BÖCKER Linnea
Axelsson beskriver kolonialism och
förnedring i ett diktepos baserat på 100
år av Samisk historia. Folkhemmets
utbyggnad bekostad av naturskövling.
Nordea tycks sämst på
jämställdhet och
hållbarhet, Gröna Kvinnor
påminner om Ekobanken

något att kapitalisera på.
Marknaden har ställt till det
Men för endast 100 kr blir du medlem i
men marknaden kan också
Gröna Kvinnor
hejda klimatförändringar.
Stora pensions- och privata
Bankgiro 5412-6867, ange namn, adress
fonderna måste agera NU!
& mailadress

