
GRÖNA KVINNOR 

3. Medlemsbrev, knoppar brister, kalla vindar byts av varma, 

längtan efter regn är stor, en gnagande oro ligger och pyr. 

Kärnkraftens förespråkare har klivit fram. Klimatet kan 

räddas med kärnkraft, säger de, för kärnkraften är fossilfri. 

Tänk så enkelt det vore om vi i Sverige kunde konsumera 

precis som nu, det vill säga som om fyra jordklot fanns, bara 

vi bygger ny kärnkraft. Igen kallas de forskare, politiker, 

opposition och civilsamhälle för vänster eller för aktivister, de 

som påtalar att kärnkraften inte är fossilfri, att uranbrytning 

och avfallshantering måste räknas, att kärnkraft tar tid att 

bygga samt kräver så stora investeringar att inga 

kommersiella företag är beredda att satsa; Förespråkare 

agerar patriarkalt, de som vet och kan, har en lösning och står 

över de som inte förstår.  M och KD argumenterar hårt för att 

Ringhals reaktorer 1 och 2 ska fortsätta vara i drift, de som 

Vattenfalls styrelse beslutat ska stängas i dec i år. Köra över 

styrelsen helt enkelt. Gröna Kvinnor vidhåller: kärnkraften är 

tvilling till atomvapen, ingen lösning på förvar av avfall finns, 

uranbrytning är en miljöskadlig verksamhet.  Vi vill fortsätta 

planerad avveckling.  Sol och vind finns och teknik att lagra 

energi både i berg och i batterier blir allt framgångsrikare.  

En annan fråga som diskuteras polariserande patriarkalt är de 

som påstår att fortsatt industrihantering av skog är en 

förutsättning för att skogen ska fungera som kolsänka och 

lagra koldioxid.  Förespråkarna använder nedvärderande 

tonläge till de som hävdar att blandskog är långsiktigt hållbart 

för biologisk mångfald, torka och för mänsklig överlevnad.  

Ordförande har ordet Debatten är i dag är pubertal, svart 

eller vit, rätt eller fel och människan har ställt sig över 

skapelsen. Men betänk, om naturen försvinner klarar sig 

människan kanske en två veckor, men om människan 

försvinner tar naturen över på ett par hundra år. Dags att sluta 

tala om naturens rätt, byt till naturens nödvändighet och 

förutsättning för dig & mig att leva.  Ewa Larsson    

 

Medlemsavgift 2019 är 

100:- Betalas in på Bankgiro 

5412-6867, skriv namn, 

adress, mejl och födelseår. 

DATUM ATT KOMMA IHÅG 

Lördagen den 27 april kl 10-12       

För dig i Sörmland 

Gröna Kvinnor är inbjudna att 

medverka med tankesmedjan 

Trialogerna i YtterJärna, tema 

Solidarisk Ekonomi. Se bilaga. 



Fredagen den 3 maj kl 12-13            

För dig i Örebrolän 

Kvinnorättsperspektiv på 

surrogatmödraskap 

Seminarium tillsammans med 

Sveriges Kvinnolobby, Grön Ungdom 

medverkar. Se bilaga 

 

Lycksele den 18-19 juni                      
För dig i Västerbotten 

 
Organisationsutveckling med gediget 

program. För att få program och 
deltaga i någon del av programmet, 

kontakta 
kerstin.slaneteg@gmail.com 

 

 

Näsåker den 2 aug  kl 15.00 &          
den 3:e aug kl 10.00                                                

För dig i Jämtland/Ångermanland 
 

Vi lever i en krigisk parentes, 
någonting annat har funnits. 

Program kommer i nästa 
medlemsbrev. 

mailto:kerstin.slaneteg@gmail.com

