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MEDLEMSBREV I OKTOBER OCH SVARTMÅNE. VI RUSTAR FÖR 
MÖRKRET, VINTERKLÄDER SES ÖVER & BASTUBAD NJUTES.         

Jorden kan du inte göra om, släck din törstande själ, endast en 
sak kan du göra, en annan människa väl… av Stig Dagerman född 
5 oktober 1923. Om alla människor gjorde en annan människa 
väl skulle alla människor vara omhändertagna. I stället för 
omsorg har människan de senaste tvåhundra åren gjort om hela 
jorden på ett obegripligt destruktivt och farligt sätt. Det finns 
flera sätt att läka de sår vi skapat, antipatriarkala som kräver 
små ekonomiska insatser, är mer lokalt förankrade och 
arbetsintensiva. När det gäller nationell livsmedelsförsörjning 
har covid visat hur sårbara långväga transporter är. Nu duggar 
förslag om hur jorden kan brukas mer nationellt, och på Statens 
Landsbruksuniversitet, SLU, skissar både ekonomer och 
agronomer på förändringar, de flesta är män. Det innebär att 
förändringar för att klara mer av lokal  jordbruksutveckling 
definieras av en manlig blick. Det här blir inte bra. Analys av vad 
som är både socialt och ekologiskt hållbart borde vara 
utgångspunkt. Krav på fossilfritt jordbruk kräver tex nya eller 
ombyggda jordbruksmaskiner. De mindre jordbrukarna har 
svårligen råd att elektrifiera maskinpark, de behöver 
omställningsstöd. Men forskare och intresseorganisationen LRF 
ser storskalig produktion även på mindre enheter. De föreslår 
nya företag som kan köpa upp mindre jordbruksmarker och 
svårbrukade skiften att odla mat eller använda som naturbete. 
En ny industripolitik. Gröna Kvinnor lyfter in den kulturella och 
social dimensionen i den nya fossilfria odlingspolitiken. Vi lyfter 
fram kvinnors kunskap och erfarenheter av mindre djurhållning, 
mindre traktorer och större satsning på närodlat och biologisk 
mångfald, de borde få omställningsstöd. Och fler borde få 
ekonomiskt stöd att köpa de äldre männens småbruk, för det är 
oftast män som blivit kvar i bygden och de har en lång kulturell 
berättelse att dela, vår historia.   

Ordförande har ordet   

Att gå in i den mörka årstiden kräver sin kvinna. Det sitter i hela 
kroppen att se över förråden av mat och kläder. Att köpa allt i 
affär är en ny företeelse i människans historia. Elektricitet har 
möjliggjort att arbeta inomhus och fossilbränslen gjort vår 
mobilitet nästa oändlig. I omställningens tidevarv ska ljus, 
värme och mobilitet vara förnybara och vi ska inte ta mer av 
jordens resurser än vad vi ger tillbaka. Så skrev den brittiska 

ekonomen Nicolas Stern i  
Sternrapporten ”Review on 
the Economics of Climate 
Change” som publicerades 
oktober 2006. I dag vet vi 
att cirkulär ekonomi är en 
nödvändighet, så kallade 
netto noll utsläpp krävs 
nu.behövs. Tre Gröna 
Kvinnor kommer i olika 
egenskaper besöka Cop26 i 
Glasgow. Vi kräver 
jämställd omställning,  en 
förutsättning för hållbar 
omställning där kvinnors 
sociala erfarenheter och 
kompetenser kan styra rikt-
ningen i ekonomisk om-
ställning. Följ oss på 

Facebook.  Ewa Larsson  
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