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MEDLEMSBREV I AUGUSTI OCH MÅNE PÅ VÄG TILL NY.  
VÄXLANDE VÄDER KRÄVER STOR ANPASSNINGSFÖRMÅGA.  

Det är 125 000 år sedan Moder Jord var så varm som nu! 
Förändringar är satta i rörelse, de är snabba och påverkar hela 
jorden, både vad som gjordes i går och vad vi gör i dag. Det avgör 
planetens möjliga framtid för allt biologiskt levande.    

9:e augusti släppte IPCC sin sjätte rapporten läs den gärna och 
de tidigare rapporter på: AR6 Klimatförändringar 2021: Den 
fysiska vetenskapsbasen – IPCC  

IPCC är FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar som ska 
bedöma vetenskapen om pågående förändringar. Organet 
inrättades av  FN:s miljöprogram (UNEP) och Världsmeteoro-
logiska organisationen (WMO) 1988 i syfte att förse politiska 
ledare med regelbundna vetenskapliga bedömningar av 
klimatförändringar, dess konsekvenser och risker samt för att 
lägga fram anpassnings- och begränsningsstrategier. 

Inom de övergripande områdena bevakar Gröna Kvinnor, med 
genusglasögon på, speciellt: 

- Samfördelar; risker och merkostnader för begränsning och 
anpassning, interaktioner och kompromisser, tekniska och 
finansiella utmaningar samt alternativ. 

- Etik och rättvisa; klimatförändringar, hållbar utveckling, kön, 
fattigdomsutrotning, försörjning och livsmedelstrygghet. 

- Uppfattning om risker och fördelar med klimatförändringar, 
anpassnings- och begränsningsalternativ och samhälleliga 
reaktioner, inklusive psykologiska och sociologiska aspekter. 

Rapporten betonar att många av klimatförändringarna saknar 
motstycke inom hundratusentals år. Några av de förändringar 
som redan har satts i rörelse – såsom den fortsatta havsnivå-
höjningen – är oåterkalleliga under hundratals till tusentals år.  

Ordförande har ordet   

Nu krävs samarbete med alla! Det 
är fortsatt över 80-procent män 
som styr världen och i Sudan 
planeras kvotering om 30 procent 
kvinnor till parlamentet tas bort. 
Låt mej tala klartext - män är inte 

lämpade att ensamma styra, varken länder eller företag, vi ser 

ett skrämmande resultat. 
Det är problemet och vi har 
varken råd eller tid att 
bortse från det faktum att 
det är det sätt de valt att 
hantera makt på inom 
religion, filosofi,  kultur och 
ekonomi som försatt hela 
världen i livsfara. Och de har 
valt att inte lyssna på FN. 
WSV Kulturkarta, World 
Values Survey, visar 
sambanden mellan   konti-
nenters och länders 
dominerande värderingar 
och kvinnors möjligheter att 
delta i samhället på lika 
villkor. Inom Europeisk 
kulturkrets sticker Norden 
ut som jämställt, men det är 
också vår kulturkrets som 
lever som om vi hade fyra 
jordklot. - Ansvaret att 
bidra till att byta förebilder 
för vad som är ett gott liv 
att leva för alla är enormt.  

Ewa Larsson                                 
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