GRÖNA KVINNOR 2020
4. Medlemsbrev på Moder Jords dag. Gör

något tillsammans för bådas tillväxt.
International Mother Earth Day instiftades av
FN:s Generalförsamling 2009 och firas globalt
den 22 april genom initiativet Harmony with
Nature. Upprinnelsen kommer från Amerika
på 1970-talet. Miljörörelsen var då väldigt
stark inom vissa delstater och giftiga utsläpp
behövde stoppas. Det är nu femtio år sedan
och arbetet pågår fortfarande. Vill ändå
påminna om milstolpar på vägen för ökad
kunskap. Stockholmskonferensen 1972 anses
internationellt initierat ett globalt samarbete
för ökad medvetenheten om ömsesidiga
beroenden mellan människor och andra
levande arter. FN:s Miljöprogram Agenda 21
antogs 1992 liksom Rio-deklarationen om
miljö, utveckling och en principförklaring för
hållbar skogsförvaltning av 178 länder. Men
ekonomiska strukturer har varit desamma
och giftig produktion har flyttats runt till
länder där lagskydd för skador på människa,
djur och natur saknats eller underordnats. I
Johannesburg 2002 diskuterades tillväxt och
miljö och FN arbetade fram en Mother Earth
deklaration inför Rio+20 2012. Resultatet
blev ett politiskt dokument med tydliga krav
på praktiska åtgärder att genomföra hållbar
utveckling. Parisavtalet våren 2015 lyfte
klimatutsläpp och Agenda 2030 hösten 2015
gav övergripande mål. På COP25 2019 antogs
mekanismer att nå mål och hur jämställdhet
ska integreras. Klimatrörelsen har nått bredd
och kunskap blivit mer allmänt känd. På
COP26 ska länderna berätta hur de ställer
om. Att hållbar utveckling måste ske i
harmoni med naturen är egentligen självklart
men en ekonomisk lobby har lagt rökridåer
för konsekvenserna av att inte göra så. Det
finns fortfarande svår ekonomisk tröghet i
omställningsarbetet och korrupta ledare med
egna ekonomiska och politiska intressen
förnekar klimat och miljö kunskap. Från
1970-talet till 2020-talet har klimataktivister

mördats och stoppats i politiska karriärer. I
kölvattnet av Corona stärks insikten globalt
om vårt beroende av varandra och
kunskapen om att nuvarande ekonomiska
systemet inte gynnar hållbar utveckling. Nya
frigörande ekonomiska modeller växer fram
där naturer och välfärd ges sin rätt.

Ord på vägen
Luften är klar och känns lite krispig, naturens
färger syns tydligt och fågelsången hörs.
Sverige och världen har Corona stängt och jag
blir inte störd av flyget till Bromma. Minnen
väcks till liv; så här klar var luften att andas i
Västmanland på Aspa kollo. Vi var femtio
Kungsholms tjejer som levde tillsammans
under fem sommarveckor. Nu ska vi vara
ensamma fysiskt med träffas på olika digitala
plattformar. Spar mycket tid på att inte resa.
Jag är uppväxt under Brommaflyget, har
promenerat och cyklat sniffandes blyade
bensin, sett torsken i Östersjön ligga i olja
och kärnkraft byggas. Genom yoga har jag
lärt mig lunggympa, min hosta är mycket
bättre. Dagens rena luft påminner om att
mycket miljöarbete återstår. Moder Jords
lungor skogen behöver skyddas, det finns sätt
att hugga träd och ha skogen kvar. Östersjön
är fortfarande väldens skitigaste innanhav,
men det finns sätt att stoppa utflödet av
fosfor genom ekologiskt jordbruk. Rent
vatten är en mänsklig rättighet där den som
skitar ner ska bekosta rening. Och det finns
ekonomiska strukturer som är anti
patriarkala och tar sikte på välfärd för alla,
det som brukar kallas för social hållbarhet. Vi
är på väg och jag kommer att fira det genom
sången: Jorden är vår moder, vi måste skydda
henne... kommer även läsa texter och dikter
som finns i www.sangerfranjorden.se

Ewa Larsson
PÅ GÅNG
Programarbete pågår med seminarier
utomhus den 5:e juni i Badelunda /Västerås
och den 6:e juni utanför Enköping.
För medlemmar gratis.
Medlemsavgift 100kr på Bg 5412-6867
Norrbotten planerar för tre
studiecirkeltillfällen på webben.
Äldre medlemsbrev finns på
www.gronakvinnor.se

