
 

 

Det nya verksamhetsårets inriktning fastställs på årsmöte den 19 

februari. I veckan fick ni kallelse och verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsplanen och övriga handlingar kommer om ett par veckor. 

En del kommer att kännas igen, vi planerar att fortsätta gå på djupet 

i de patriarkala strukturerna för att jobba för den samhällsvision vi 

har, vilken finns att läsa på vår hemsida. 

Världen befinner sej i en grön industrirevolution och det finns 

extremt mycket pengar i FN:s och EU:s gröna omställningsfonder,     

- vilka värden kommer att styra över fördelning? Forskning säger att 

när kvinnor styr pengar jobbar de för hela familjen och samhället. 

Ordet industri härstammar från latin, industria, som betyder flit, 

idoghet och företagsamhet. I äldre svenska har också ordet slöjd 

använts i betydelsen tillverkning liksom ordet manufaktur som 

härstammar från latinets ord för hantverk. När det gäller 

skogsindustri, livsmedelsindustri och gruvindustri använder Gröna 

Kvinnor begreppet cirkulär ekonomi för att analysera hur dessa 

industrier följer svenska och internationellt uppsatta mål om 

jämställdhet och hållbar ekonomisk och social utveckling. I en 

cirkulär ekonomi beskrivs alla produktionsled, hur produkten tas 

fram, av vem, miljö, natur och klimat påverkan; rätt till fackliga avtal, 

hur transporteras varan och vad händer med varan när den är slut. 

Från vaggan till graven. Vår konsumtion behöver minska med 3/4, vi 

lever i dag som vi hade fyra jordklot.  

- Vad är det nu som ska växa till?   

Grunden för skogsindustrin lades på 1950-talet på bekostnad av 

biologisk mångfald. Att vackra strövområden, bär och svampskog 

försvunnit har betraktats som individuella problem då skogsindustrin 

har byggts upp som basindustri och ansetts haft företräde. Det hade 

kunnat gjorts på ett annat sätt, vilket människor med kunskap om 
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hållbar utveckling, natur och miljö har påtalat sedan omställningen började. Nu behöver 

vi snabbt komma ner till netto 0 utsläpp av koldioxid och stoppa biologisk utarmning. 

Där kan skog alldeles själv göra en del av arbetet som kolsänka och skötas med varsam 

hand med  gallring och med en mångfald av 

inplantering. Nu sitter några med svartepetter, 

stora maskiner, massafabriker, uppbyggd 

avancerad logistik. Att ändra i en gammal struktur 

kräver både kunskap, vilja och stöd. Då kan inte de 

stora bolagens aktieägare fortsätta ta ut vinster 

samtidigt som de ropa på skattefinansierat 

omställningsstöd, de måste ta eget ansvar.  

Enskilda skogsägare behöver också tänka om och 

ges stöd då flera har skogen som pensions-

försäkring. Gröna Kvinnor roll är att visa att det 

går att ställa om skogen hållbart, läs gärna vårt 

remissvar på regeringens Skogsutredning på vår 

hemsida, där ger vi statliga Sveaskog nytt uppdrag.  

Livsmedelsindustri som säljer ultraprocessad mat lever gott på svenska konsumenter. 

I en artikel publicerad i European journal of nutrition visar det sej att svenskar äter 

mest ultraprocessad mat i hela EU, tätt efter följer Storbritannien och Tyskland. 

Svenska kvinnor får 43,8 % av sin energi från ultraprocessad mat, siffran för män 

ligger på 40,6 %. Ultraprocessad mat är hela råvaror som bryts ner till substanser 

vilka  kemiskt modifieras. De sätts sedan samman till en matliknande produkt vilket 

kräver tillsats av färg och smak. Ett av de största multinationella konglomeratet är 

Nestlé. De säljer barnmat, medicinsk mat, flaskvatten, frukostflingor, konfektyr, 

mejeriprodukter, glass, fryst mat och snacks. Deras produkter, livsmedel, medel av liv, 

är helt döda. Gröna Kvinnor kan inte se att Livsmedelsverket bryr sej om utvecklingen. 

Vi kan inte heller se att den nya Livsmedelsstrategin har ambitioner att gynna lokalt 

producerad mat med hög kvalité. Däremot kan vi se att de lokala matnäringarna oftast 

drivs av kvinnor. Vi kan också se att de har svårt att få ekonomin att gå ihop. 

Egenföretagare står utanför sociala trygghetssystem. Av de fyra vanligaste 

egenföretagare jobben för kvinnor utgör växtodling, djuruppfödning och blandad drift 

25 %, de har ingen föräldraförsäkring och måste teckna 

egen sjukförsäkring. De andra kvinnojobben är frisör, 

städare och skogsarbetare. Systemet är en kvarleva av 

ett patriarkalt tänk som härstammar från en tid då 

kvinnor jobbade gratis och män var anställda. Detta vill vi 

processa mer under kommande år. Hälsar Ewa Larsson 


