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 RAPPORT 1 COP25 MADRID 9-13 DEC-19/EWA LARSSON 
 
Gröna Kvinnor är en del av den globala feministiska rörelsen som agerar tillsammans på 
COP25 för ett systemskifte. Gröna Kvinnor bildades för 14 år och har sedan dess jobbat 
med att tydliggöra feminiseringen av fattigdomen i hela välden, verkat för naturens rätt 
och krävt kvotering till olika beslutande sammanhang. Vi ser mäns våld mot kvinnor som 
en del i en våldsam kultur där girighet och makt över människa, djur och natur ansetts 
mänskligt och normgivande för den dominerade globala ekonomin och världsordningen.   
 
På COP25 skulle jämställdhet integreras i allt klimatarbete och Gröna Kvinnor tydliggjorde 
myter om den omöjliga eviga tillväxten och de stora ekonomiska klyftor dagens globala 
neoliberalism skapat. En utbildad medelklass kan ställa krav på ekonomisk transparens, 
krav på att kriminalisera klimat och miljöförstörelse, införa koldioxidskatter och ställa krav 
på att skattesubventioner av fossila bränslen upphör. Ett näringsliv som vill överleva bör 
gå före och visa vägen i klimatomställningen. Vi supportade och medverkade med 
folkbildningsinsatser. Vi menar att ansvaret vilar tungt på oss inom den globala kultursfär 
som genom vårt sätt att leva bidrar till att skapa dagens och morgondagens elände.

  

Eva Hallström & Ewa Larsson  
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Gender cc Årsmöte.  

Gröna Kvinnor är medlemmar i Gender cc,  Ewa Larsson är med i Steering committee och 
Eva Hallström är Gröna Kvinnors kontaktperson. Gender cc är ett globalt feministiskt 
nätverk med säte i Berlin och som arbetar för jämställdhet, kvinnors rättigheter och 
klimaträttvisa. På föreningens årsmöte den 9 dec födde Gröna Kvinnor in två förslag på 
aktiviteter till de kommande två åren.  

1. Att ge exempel på vad kärnavfall kostar, säkerhet och ansvar inom några EU-länder.  
2. Kräva sociala investeringar i stället för fortsatta subventioneringar av fossila bränslen.  
Förslagen bemöttes positivt och bör kunna presenteras på COP26 i Glasgow. 
Vi påminde också om vikten att säga att de är förnybar energi världen behöver i stället för 
”fossilfri energi” ett uttryck som kärnkraftslobbyn infört och nu matar på med. Kärnkraft 
är inte fossilfri i ett livscykel perspektiv då uranbrytning och kärnavfall ska räknas in.  

 

 

COP25 Dagen mot antikorruption, Alice Bah Kuhnke, tidigare svensk Kulturminister och nu 

EU-parlamentariker, påminde om dagens betydelse då hon agerade som moderator på ett 

seminarium som arrangerades av WILPH, Women's International League for Peace and 

Freedom och APWLD, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development. De 

fokuserade på fred och på miljöförstöring där kvinnor och kvinnors synpunkter fortfarande 

inte kommer med på lika villkor och där män oavbrutet upprepar och upprätthåller en 

patriarkal aggressiv krigskultur. Skrämmande berättelser framfördes om hur delar av 

Libanon totalt har förgiftats av pågående krig. Krigföraren måste betala för sanering och 
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kvinnor ska vara med i återuppbyggnad av samhällen enligt FN: konvention 1325 antagen 

av säkerhetsrådet 2002.   

  Alica Bah Kuhnke  

COP25 Gender Equality Day dagen då kvinnors roll i klimatarbetet uppmärksammas. I 

Franska paviljongen talade FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet 

om hur 24 års jämställdhetsarbete med FN:s Platform for Action går bakåt och om hur 

mäns våld mot kvinnor ökar. The Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women, CEDAW konventionen, infördes av FN 1979 samt 

ratificerats av 99 länder, har inte rubbat den patriarkala ekonomiska och kulturella 

strukturen. Där trampar väldens ledare vatten. CEDAW konventionen måste användas, att 

ha ratificerat den förpliktigar! Glädjande var att höra kvinnor som nu leder stora 

omställningsprojekt till en hållbar och jämställd värld berätta om sina framgångar.   

  Michelle Bachelet 

https://www.facebook.com/hashtag/cop25?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAJdq5cJ3ab4AwpPsR9v6qCDRQqjGBHsc0kIzkXNesv4y_ZW_V6LFLLn0dLLwjKyofYe4bQSqogZQcZhXNwJAL_V6f9v93EMPdwg5OS7iUSgvAf4L4ZUOJuOnX3ft22ddjFz9PDQV_0oIX2uIf2cXCDcIgONr-FEdUVmX1YD7Z9ZmppoKjgJQs2vpT5RryDY40dsdTEMg_k9xyeaONnWN1M2xmlTjL293uwK64vALfSnhtMpbixYWKE2yqGwuefhjGIAiko6Z5R-FPKh6ZTa8dgbKTNZWX4AL9n03mLQD5Giqfrkc-5F-2kTjLh4DVBuNgUdZr4Lxy1HHScNkNILcgSSg&__tn__=%2ANK-R
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COP25 Gender Equality Day är en hedersdag som vi gärna sprider kunskap om till både 

kvinnor och män. Mary Robinson som var en av huvudtalarna lyfte fram årets tema mat 

och biodiversity och Agenda 2030 i sitt engagerande anförande. Intresset var stort och 

salen knökfull. Mary är professor I juridik och nu ordförande för The Elders, hon var Irlands 

första kvinnliga president och har varit FN:s Kommissionär för Mänskliga Rättigheter.  

Mary Robinson berättade att om kvinnliga jordbrukare hade tillgång till samma 
ekonomiska resurser som manliga jordbrukare har i dag skulle upp till 30 % mer mat kunna 
produceras. I dag finns över 820 miljoner hungriga människor, en siffra som nu dessutom 
ökar. En direkt minskning skulle betyda trendbrott. Om dessutom kvinnors sätt att bruka 
jorden organiskt skulle göras till norm ökar den biologiska mångfalden väsentligt, en win-
win utveckling. Läs gärna: Building a Win-Win World av Hazel Henderson från 1997. 

En stor del av världens jordbrukare är kvinnor. I delar av Afrika så mycket som 80 % och i  
Asien utgör kvinnor 60 % av arbetskraften inom jordbruket. I Sverige växer gruppen 
kvinnliga småskaliga jordbrukare inom en generellt minskande sektor. Kvinnors och 
ekologiska jordbrukares sätt att bruka jorden på är också avgörande för hur den biologiska 
mångfalden kan bevaras och öka i vårt land. Globalt forskas en hel inom detta område 
men intresset om den kunskapen har tyvärr ännu inte trängt igenom hos en majoritet av 
svenska beslutsfattare. Kemikalieindustrins lobbyister har fortfarande flest lyssnare för 
tillfället finns ingen professorstjänst inom Ekologisk odling på SLU, Sveriges lantbruks 
universitet. Kvinnors jordbrukande och ekologisk organisk odling i Sverige och i världen 
har framtidspotentialen för understödjande av allt liv på jorden. När fossila bränslen slutar 
skattesubventioneras ökar priset för långa transporter och närodlad mat gynnas.  

 Mary Robinsson  

https://www.facebook.com/hashtag/cop25?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4w6vtACLFOc_OV1faeUgLYHNG8kBZy3b_VyKMu0M_pOP-ecZGMKbFSE58otVy2RM5AxgPkBWUmIOb1i95HgbvbyCsx5KeMq4VwlqJfBkEKgxljHVW3QQ1fG3mjvg97pNVQxb1YxeZAxDMNWKXLj8EwaXmtPbRqbqacweDxLasYLVDjXPJHNsdhY00tjns7ET8Q7RKjIB6uU05oMYJT4dHVPLMW6_WD3NlSv2JiBva5yylf05fU4JgCXVdr4pptAqTAPhmlgd8ZG_luarYpaAYk4-UfLlnta-jngVSgMC0wxLHaOkAR4PaJywftlG9uxcTQ8lxSKKfR5BgEFwO25ULlQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mary?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4w6vtACLFOc_OV1faeUgLYHNG8kBZy3b_VyKMu0M_pOP-ecZGMKbFSE58otVy2RM5AxgPkBWUmIOb1i95HgbvbyCsx5KeMq4VwlqJfBkEKgxljHVW3QQ1fG3mjvg97pNVQxb1YxeZAxDMNWKXLj8EwaXmtPbRqbqacweDxLasYLVDjXPJHNsdhY00tjns7ET8Q7RKjIB6uU05oMYJT4dHVPLMW6_WD3NlSv2JiBva5yylf05fU4JgCXVdr4pptAqTAPhmlgd8ZG_luarYpaAYk4-UfLlnta-jngVSgMC0wxLHaOkAR4PaJywftlG9uxcTQ8lxSKKfR5BgEFwO25ULlQ&__tn__=%2ANK-R
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COP25 Gender cc, Women for Climate Justice, ledde ett stort seminarium för Moder Jord 

tillsammans med WEDO, Women´s Global Call for Climate Justice. Vi som deltog kommer 

fortsätta söka stöd hos varandra för att tala öppet om alla de politiska förändringar som 

behöver göras. Vi enades också om att aktivera arbetet att belysa vilka investerare som 

jobbar i helt motsatt riktning. Så länge Banker och samhällsägda Pensionsfonder struntar i 

Parisavtalet och fortsätter investera i fossil industri går kampen vidare.   

Vi är helt eniga om att Naturens rätt och Kvinnors rätt ska gå hand i hand och genomsyra 
hela Parisavtalet.  Inga försvagningar i texten om Mänskliga Rättigheter accepteras och 
Gender Equality ska mainstreamas, dvs inkluderas i alla artiklar. Det gäller alla länder! 
Gröna Kvinnor påminde parlamentariker om just detta på ett frukostmöte vi blev inbjudna 
till av de Europeiska Gröna delegaterna. Inom EU leder Sverige jämställdhetsarbetet. 

 Ledare inom olika Urfolk 

COP25 WEDO är den största globala organisationen till stöd för skydd av kvinnor. Redskap 

är Mänskliga Rätigheter och jämställdhet och de bidrar aktivt till skydd av miljö och natur. 

De stöttar och lyfter fram ledande urfolks kvinnor och ger stöd för dem att träffas och dela 

https://www.facebook.com/hashtag/cop25?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCY6_LlK4NQMYBpRr67-norleFPqx7gSUQpa5qKm8Y4DmytwPmZoN9rXVQ__Nb_20U9DWiJ7LFR4bunaRiWK5YBY1PIjV-h0idWvxu6qdhTD6owjgOceNlYMqfsXmvMCNMy9Wx1Lox7V97iU-W7y_iMGWvIITjQEUg3nqNTy-ltaRuvPZBTmFo29T4stdYhFyxN357dHqu4GucV8QXk_y1lZWmpGTexttWSy2oLVbJ7jGLVZPshKN5GCtw5Fb2bJIbulc7I_ShzsTmgVoFoY_Abng2V7-1Lkp0mWYfY6tgSI97sqk-grXuAhzAQZgEA3cUTqUK1TIJSlqs_O5CYpXC_EA&__tn__=%2ANK-R
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erfarenheter. De bistår med juridiskt stöd för att lagföra kriminella miljövidriga handlingar. 

Global svartlistning och stöd till dem som mordhotas är redskap på väg. Flera kvinnor och 

aktivister har mördats genom åren för att de sagt ifrån. Deltagarna i panelen berättade om 

hur internationella bolag tillåts skövla regnskog och förgifta floder genom att ekonomiskt 

och militärt stötta korrupta makthavare.  

COP25 Slutligen tre visa kvinnor som länge varit med och bidragit till kloka beslut på lokala 
och globala nivå. Från vänster Eva Hallström energiingenjör, lär beslutsfattare ställa om 
genom att ge goda Värmländska exempel. Försitter aldrig en möjlighet att tala om 
förnyelsebar energi och om kärnkraftens avigsidor. I mitten Bärbel Höhn från Tyskland, 
världens första kvinnliga Miljöminister som stoppat en kolgruva och nu arbetar för 
förnyelsebar energi i Afrika. Sist jag själv, född feminist, Samhällsvetaren som har svårt att 
förstå att inte alla förstår var som är de riktiga värdena i livet. Utbildar beslutsfattare och 
samhällsmedborgare om hur ekonomiska och patriarkala strukturers samspelar. En 
partnerskapsekonomi knackar på dörren där alla som handlar med varandra tillmäts 
samma värde, läs The Real Wealth of Nations: Creating Caring Economics av Riane Eisler 
från 2007 och Doughnut Economy av  Kate Raworth 2017, - vilken människa vill du vara? 

 

 Tre Gröna Kvinnor 

COP25 nådde inte fram till hur Gender Action Plan ska inkluderas i Parisavtalet och en del 

länder försökte få bort texter om Mänskliga Rättigheter. Men Civilsamhällets 

organisationer hade sina seminarier inom samma område som ministermötena vilket 

främjade kors befruktning. På COP26 i Glasgow ska länderna visa hur de ska nå de 

gemsamt satta målen. Coronapandemin har globalt ökat insikten om att vi alla hör ihop på 

en jord människa, natur och djur och hur stark viljan är att hjälpa varandra socialt. Gamla 

200-åriga teorier om den ekonomiska mannen är nu passé, samarbete ger mervärde///ela  

Fakta  
FN skapades 1945. Kritiska frågor:  
Fred & Säkerhet, Hållbar Utveckling, 
Mänskliga Rättigheter, Klimatförändringar. 
Stockholmskonferensen 1972, FN:s konferens 
om Mänsklig Miljö, anses vara banbrytande.  
CEDAW- Kvinnokonventionen antogs 1981.  
UNFCCC bildades 1992 då FN antog 
Konventionen om klimatförändringar. 

Platform for Aktion, FN Konvention för 
Jämställdhet och antogs 1995 
WTO handelssamarbete, beslut FN 1995  
Kyotoprotokollet antogs 1997, Parisavtalet  
2015. Målet är att hålla sig under 2 graders  
uppvärmning av jorden med inriktning på 1.5 
grad. IPCC är regeringarnas internationella 
panel för faktasamling om klimatförändringar 
Agenda 2030, beslut FN hösten 2015.  

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUtpTkjanpAhWvxaYKHT_JB-AQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kateraworth.com%2Fdoughnut%2F&usg=AOvVaw3W_HKz4Tc2JGlqYDOQifg7
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUtpTkjanpAhWvxaYKHT_JB-AQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kateraworth.com%2Fdoughnut%2F&usg=AOvVaw3W_HKz4Tc2JGlqYDOQifg7

