PÅ GÅNG 28 DECEMBER
FIKASAMTAL
GRÖNA KVINNOR

MED

13. Medlemsbrev i Midvinter och stigande måne. Tid för ro
och långa tankar. Solhjulet ger ljuset åter, framtidstro.

EWA OCH BIRGER UNDER
LEDNING AV MARIA

Inte mycket blev som vi planerat i år, Gröna Kvinnor har
ställt om till utomhusaktiviteter och så blir det också
kommande år. Vi har lärt oss kommunicera hemmavid med
bild. Covid19 drabbar skoningslöst och vi hjälps åt att bära
erfarenheter. Engagemanget är dock på topp, vi har riktat
in oss på nödvändig civilisationsförändring, kunskapar om
hur människan organiserade sitt liv för tiotusentals år
sedan och vi vill utveckla oss, inte avveckla oss som art.

Måndagen 28 dec kl.
15.00 – 16.30

I årets bokslut ser Gröna Kvinnor att företag har svårt att
nå klimatmålen, faktiskt verkar de överhuvudtaget inte bry
sej. Utav de hundra största bolagen på Stockholmsbörsen
är det ett av fyra som bestämt sej för att följa Parisavtalet.
Men se det kommer att straffa sej och det kan gå fortare
än vad förstockade patriarkala styrelsegubbarna tycks tro.
De fossilberoende företagen kommer med accelererande
fart förlora stora fondplacerare. Och banker som inte vill
hängas ut som globala klimatsabotörer, kommer ta sin
hand från dem. Just nu sägs det inte finnas planer på
klimatregler på Stockholmsbörsen, Svenskt Näringsliv är i
många avseenden redan sent ute att förstå klimatläget.
Världens största kapitalförvaltare Blackrock sätter nu
klimatet högt på dagordningen och de ska ta itu med
lobbyverksamhet som går emot klimatmålen. Men än är
klimatet inte höst upp som mål. Jag säger bara –
Ekobanken. Gröna Kvinnor jobbar vidare med både
jämställdhets- och klimatmål till COP26 i Glasgow nov 2021
& Sthlm+50 våren 2022.
Apropå näringsliv, liv som ger näring, kan noteras att 750
ton fårull dumpades i Sverige 2019. Det vill några
Roslagsbor ändra på genom att återstarta ett spinneri.
Vinnova gav inte nystartsmedel till det, tekniken har ju
funnits sedan medeltiden. Undra vad Vinnova har för
klimatregler, att sluta skeppa kläder av ull från andra sidan
jordklotet borde vara väldigt nydanade. Ewa Larsson.

Bjuder Gröna Kvinnor in
till zoom-samtal.
•

•

•

Hur använder du
begreppet Moder
Jord?
Kan en vara både
borgerlig och
antikapitalist på
samma gång?
Vad ska mannen
ha för roll i det
nya samhället?

Efter inledande samtal
bjuds du in att deltaga
genom zoom. Anmälan
senast 27 dec till.
mia.sorby@gmaijl.com
Se bif inbjudan.
ÅRSMÖTE PLANERAS TILL
DEN 13 MARS.
www.gronakvinnor.se
Påminner slutligen om
den svenska skogen där
varken skogsbolag eller
enskilda skogsägare vill
ha skärpta spelregler, de
tycker det är fortsatt bra
med eget ansvar. Gröna
Kvinnor tror på skärpt
lagstiftning 2021, inte fler
industriplantage. Basta.

