
GRÖNA KVINNOR  
2. Medlemsbrev i nymåne 8 mars, varmt & kallt ger 
is & slask, vi har svårt med anpassning, men måste.  
             

Noterat 
Organisationer och urfolk över hela världen arbetar för 

att människan ska underordna sig naturen och ge 

naturen egna juridiska rättigheter. Det finns länder som 

går före med lagstiftning för att skydda vissa områden, 

men det är långt kvar till efter levnad. Gröna Kvinnor 

riktar blicken hemåt och konstaterar att Sverige har en 

av världens liberalaste lagstiftningar avseende regler 

för företag att söka och utvinna mineraler. Vilket bolag 

som helst kan muta in vilka naturmiljöer som helst för 

att undersöka fyndigheter. Lagstiftningen gjordes 

tandlös i början av 1990-talet, bolagen får leta utan 

vidare prövning och detaljerade fyndighetskartor 

tillhandahålls av Bergsstaten som i dag beviljat två 

tillstånd, ett i Pajala och ett i Sollefteå, detta pågår 

hela tiden. Prövning mot andra samhällsintressen görs 

först när koncession söks. Förenklingarna gjordes i 

politiskt samförstånd hänsyn till dåvarande miljöpartis 

krav för naturens rätt. Argument för Sverige som 

industrination vägde tungt och gör det fortfarande. 

Dagens miljölag och minerallag skyddar inte naturen på 

lång sikt utan har kortsiktigt människans hälsa i fokus.  

Gröna Kvinnor argumenterar för ändrad minerallag 

utifrån hänsyn också till natur, markägare och för 

Moder Jord. Att lagstifta för naturens rätt skulle 

påskynda omställning till hållbart cirkulärt näringsliv, att 

stärka minerallagen omedelbart är fullt möjligt. 
 

Ordförande har ordet 
Snart årsmöte, anmälan görs på bifogad inbjudan, 

årsmöteshandlingar kommer i helgen. Det ska bli roligt 

och energigivande att träffas, för även om Världsbanken 

i dag klassar Sverige på global sjätte plats som 

jämställt, så känner vi snålblåst och söker gemensamma 

eldar för frusna.          Ewa Larsson  

PÅ GÅNG 

Gröna Kvinnors Årsmöte 

Den 16 mars  

kl 10.30 – 16.30 

På Anna Lindhagens 

museum Fjällgatan 34 

Stockholm. Anmälan till 

maria.bjorke@gronakvin

nor.se  före 11 mars, 

årsmöteshandlingar 

kommer under helgen. 

(om du inte fått 

bekräftelse på 

anmälan, anmäl igen) 

PÅ GÅNG            

Den 28 mars           

kl 18.00-19.30                  

Gröna Kvinnor 

Stockholm bjuder in till 

samtal med Sveriges 

första Friekosör Lena 

Jansson på hennes 

salong Bastugatan 57 i 

Stockholm. Se bilagd 

inbjudan och anmälan.   

Medlemsavg. 2019 100kr 

sätts in på Bankgiro 

5412-6867, ange namn, 

adress, mail & födelseår.      
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