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I NEDAN. FÅGLAR VILL HA FRÖN & TALG.           

COP26 till ända, Gröna Kvinnor har delat 
upplevelser med civilsamhälle, näringsliv 
och politik och alla har sagt samma sak, 
stoppa fossila subventioner. Sedan Paris 
2015 finns nu ett unisont krav.  

I Sverige hörs tre partier ”lova” sänkt pris 
på bensin och diesel och flyg ska inte 
betala klimatskatt, en klimatförnekande  
populistisk politik, men medial.  

Media som alltid tycks springa på senaste 
bollen, skriver om ett partis krav på att 
garantipensionen höjs. Bekymmersamt 
utan ett förslag om att också lägsta 
inkomstpensionen höjs. Beloppet för den 
som arbetat länge blir annars detsamma 
som för den som jobbat lite eller inte alls. 
Förslaget är populistiskt men medialt. Vad 
kvinnorörelsen och pensionärernas egna 
organisationer vill kan läsas på vår webb.  

Än klarar inte media att kommunicera ett 
helt budskap, tex när gruvdrift hotar 
grundvatten och livsförutsättningar så är 
det branschens företrädare som ges 
patriarkalt myndighetsmässigt utrymme. 
De som drabbas är det lite synd om. I 
stället för att skriva om nödvändig 
produktionsomställning är det befintliga 
jobb som anses viktiga. Sveriges riksdag 
domineras av bakåtsträvare och business 
as usual.  Men så lät det inte när svenskt 
näringsliv marknadsförde sej på cop26 
under paroller ”Pioneer the Possible - 
Business Sweden”, bra föreläsare och hög 
svansföring på klimatnytta i alla led, 
mycket av cirkulär ekonomi. För att hålla 
den svansföringen krävs att även Sverige 
följer uppsatta klimatmål och regeringar 
som törs sätta krav på att det görs.  

Nu är det allt som oftast via EU svensk 
klimatlagstiftning hålls efter. Svenskt 
skogsbruk vilar fortsatt på mest frivillighet 
och unionen har ingen gemensam 
skogsbrukspolitik. Men det finns en 
politiks vilja till gemensam skogsstrategi. I 
Sverige finns knappt skog kvar, det mesta 
är industriplantage. En majoritet av 
riksdagens partier vill ha det så. EU-
kommissionens lagförslag ska nu stoppa 
import av varor och livsmedel som leder 
till avskogning, bra, men mänskliga 
rättigheter för urfolk och lokalsamhällen 
kom inte tydligt med. En synvända behövs 
men branschen skriker högt och vinner 
gehör hos populistisk media och politik. 

Ordförande har ordet 181 av de 

större bolagsägarna, läs män,  har inom 
”The Business Roundtable” skrivit under 
att ”företagen ytterst verkar i 
medborgarnas och samhällets tjänst”. Kan 
detta vara det genombrott vi kvinnor 
väntat på? Ett företagande i samhällets 
tjänst bör stå under politisk kontroll. I 
början av dec ska EU-kommissionen 
presentera ett lagförslag om ”Hållbar 
bolagsstyrning”. Ja! Vi ger aldrig upp 
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