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MEDLEMSBREV  I NOVEMBER MÅNE PÅ VÄG I NEDAN. I NORR 
VINTER, I MELLERSTA SVAMP I SKOGEN & SÖRÖVER VÅTT.         

COP26 öppnar 

Civilsamhällets organisationer över hela vår jord mobiliserar 
med uppmaning till politiskt långsiktigt tänkande. FN:s 
generalsekreterare António Guterres lyfter fram flera länders 
dåliga ledarskap och kompetens om situationens allvar. Nu är 
det 120 länder som lämnat in sina redovisningar om hur de ska 
reducera landets klimatutsläpp, förslagen räcker till en 
minskning på 7,5 procent. Många länder villkorar åtgärder med 
krav på ekonomiskt stöd. Sverige får positiva vibbar då vi satsar 
mest pengar per capita i hela världen på den Gröna 
omställningsfonden. Än (31okt) har inte Indien och Kanada 
lämnat in sina klimatåtgärder, de står tillsammans för ca 30 
procent av de globala utsläppen. Inte heller Kina har lämnat in 
rapport tillika med ca 50 andra länder. Och vad betyder det att 
varken Putin eller Jinping kommer till COP26 mötet? 

I dag avslutas två dagars G20 möte i Rom, tillsammans släpper 
de länderna ut 80% av all koldioxid, står för 75% av 
världshandeln och har att mätta 60% av världens befolkning. De 
upprepar nu att globala uppvärmningen måste begränsas till 1,5 
grader, jämfört med förindustriella nivåer. Det är bra! Det ökar 
pressen på de politiska ledarna för Argentina, Australien, 
Brasilien, EU, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Japan, 
Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Saudiarabien, Storbritannien, 
Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Tyskland och USA. Nu måste de 
stoppa fossilindustrins skattesubventioner! 

Eftersom klimatförändringarna slår hårt mot länders ekonomi är 
det fullständigt obegripligt att  de inte sätter in alla klutar och 
satsar för långsiktig överlevnad. Gröna Kvinnor har genom åren 
lyft fram ekonomiska styrmedel och allt fler börjar räkna in  
kostnader för upprustning och krigförande länders enorma 
miljöpåverkan. För att inte tala om hungriga hemlösa 
människors lidanden och de sociala oroligheter det leder till. 
Den demokrati vi känner är satt under stor press. Sverige är ett 
gott exempel på att det ekonomiskt går att vända dystopin. Vi 
har minskat utsläpp av växthusgaser med 27 procent sedan 1990 
då koldioxidskatten på fossil energi infördes. 

Ordförande har ordet  Att räkna nytta utifrån sju 

generationer är en visdomen som lever kvar hos många urfolk.  

Det är också Gröna 
Kvinnors uppmaning till 
politiken. Kortsiktiga 
”godispåsar”  och strävan 
att polarisera människor 
gynnar patriarkala 
strukturer och ger krig. Att 
gå in i den mörka årstiden 
kräver sin kvinna. Det sitter 
i hela kroppen att se över 
matförråd och varma 
kläder. Elektricitet har 
möjliggjort att arbeta 
inomhus när det är mörkt 
och fossila bränslen 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. Ewa Larsson  

Följ oss på Facebook.   
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