
GRÖNA KVINNOR 2020 

12. Medlemsbrev i nymåne, kall luft kryper 
neröver landet. Än sen höst, sista skörden 
vi inhöstar, samlar, på engelska harvest.  

Gröna Kvinnor rekommenderar igen att 
inhämta kunskap från Oxford ekonomen 
Kate Raworths sju vägledningar för en 
tillväxt som håller sig inom moder jords 
ekologiska gränser. Boken finns översatt 
till svenska. Modellen kallas en 
”Doughnut” och avspeglar dagens läge där 
sociala mål som hälsa, demokrati och 
rättvisa är längst bort från måluppfyllelse. 
Ekologiska klimatgränser överskrids 
liksom kväve, fosfor, markanvändning och 
förlust av biologisk mångfald. Men havens 
försurning, ozon-skiktets uttunning och 
sötvattenuttag ligger inom planetens 
gränser. Kemiska förorening till mark och 
vatten har ännu inte kvantifierats!     
Gröna Kvinnor vill ha en Kemikaliepanel 
direkt under FN:s generalsekreterare.             

Ordförande har ordet 

Visst blir det ibland obehaglig stämning 
när ett samtal glider in på omöjligheten 
med ständig tillväxt, frågor uppstår som – 
du menar väl inte att du är emot tillväxt? 
Eller - hur tror du klimatomställningen ska 
betalas utan tillväxt? För att underbygga 
motfrågor som – tillväxt av vad, för vem 
och på vilka villkor, ger Kates ekonomiska 
modell redskap att formulera sig själv och 
de krav på politiska beslut som behövs i 
fortsatt  omställningsarbete. Moder jords 
och hennes människobarns tillstånd är 
sårbart.  Tänker också på de meningslösa 
diskussionerna om privat eller offentligt 
ägande är bäst. Det beror ju helt på hur 
äganderättens eventuella vinster fördelas 
och hur maktstrukturer i beslutsordningar 
påverkar verksamheten. Bina Agawal, 

professor i miljö och  utvecklingsekonomi 
på Manchester universitet, belyser 
betydelsen av olika styrkepositioner i 
förhandlingar. Här ingår sociala normer 
och uppfattning av äganderätt, både inom 
familj, samhälle, marknad och stat. Alla 
parametrar kan samvariera och även 
kopplas till kön. När offentligt eller privat 
kompletteras med  ägande, företagande, 
marknad och vad som ska växa till på 
dessa olika arenor och för vem blir det ett 

mycket roligare samtal. Ewa Larsson 

www.gronakvinnor.se Gilla oss på Facebook 

PÅ GÅNG  - LÄR MER OM KÄRNAFALL 

Den 25 nov kl 13-16  

Biosalongen Storbrunn Östhammar 

Livesändning sker genom länk 

www.nonuclear.se/kalender/osthamm

ar25nov2020 

Regeringen tar snart beslut om var 

svenskt kärnavfall ska förvaras för 

hundratusentals år framöver. Finns alla 

fakta på bordet? 

• Milkas orf Göran Bryntse  tekn. Dr               

• Östhammars kommunalråd, Jacob 

Spangenberg                                                        

• Länsstyrelsen Uppsala, Ida Lindén, 

enhetschef miljöskydd (webb)                       

• Rd led Uppland, Maria Gardfjell, vice 

ordf i Miljö & jordbruksutskottet (webb)        

• Gröna Kvinnor orf Ewa Larsson, 

samhällsvetare och politisk hantverkare                                                    

• Folkkampanjen mot Kärnkraft 

Kärnvapen, FMKK. Roland von Malmborg, 

även styrelseledamot Milkas                                      

• Naturskyddsföreningen, Östhammar. 

Hans Jivander, styrelseled i MKG (webb) 

Moderator: Lokalt boende Kirsti Kolthoff 

Se bilaga 
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