GRÖNA KVINNOR
Medlemsbrev i nymåne i kall
april. Ge tid att förundras
över solens ljus som
medverkar i dagliga mirakel.
Vi befinner oss i olika
katastrofer som hör ihop.
Trots alla dumheter och
vidrigheter finns moder jord
och vi kvar, omställning pågår,
takten skruvas upp med mod.
”Mitigation (begränsning) of Climate Chanes”, den
tredje och sista IPCC rapporten presenterades den 4:e
april. Den talar om vad som görs i dag och vad som
behöver göras för att bryta den snabbt accelerando
uppvärmningen av moder jord där koldioxidutsläppen nu
är de högsta i hela mänsklighetens historia.
Det finns positiva trender enligt IPCC, kostnaderna för
teknik som möjliggör grön energi har sjunkit kraftigt.
Sedan 2010 är solenergi 85 procent billigare, vindkraft
55 procent och litiumjon batterier är 85 procent
billigare. Klimatpanelen drar slutsatsen att ny sol- och
vindkraft har störst potential att snabbt och
kostnadseffektivt minska utsläppen till 2030. De ger
fyra gånger mer utsläppsminskningar än vad ny
kärnkraft kan ge. Äntligen har också de höga
kostnaden för slutförvar av kärnavfall räknats in.
Tekniken för förnyelsebar fossilfri energi finns inom
alla områden, i Nederländerna renoveras husfasader
med solcellsplattor, i Sverige är det laddstolpsboom.
En annan rekommendation till beslutsfattare på alla
nivåer är att se över konsumtion och minska den. Att
tydliggöra politiskt ansvar för nödvändigheten av global
livsstilsförändring är ett ovärderligt stöd till alla de
organisationer inom civilsamhället som ideellt sliter
med omställning och som försöker få politiker att ta
nödvändiga beslut. På tre år ska takten i omställningen
tredubblas för att hålla 1,5% målet. Utsläppskurvan
måste brytas och alla redskap som behövs finns nu.

För Gröna Kvinnor är
det en fantastisk hjälp
med samlad klokskap
när vi peppar kvinnor
att ta ledarroller inom
samhällsomställningen.
Investeringar behöver
snabbas på även inom
skog och jordbruk. Det
är bråttom nu. Vi vet
att kvinnor är proffs på
organisation, ledarskap
och gärna prioriterar
näringsliv som gynnar
biologisk mångfald. Vi
vet också att en stor
del av näringslivet vill
ställa om men ännu ej
hittat fram till kvinnors
företagande.
Ordförande tycker till:
I veckan besökte EU
Kommissionens vice ordf
Frans
Timmermans
Sverige. Jag deltog när
han talade med gymnasieungdomar på Norra
Latin. En Nederländsk
sosse som låter som en
miljöpartist. Det gör
mej väldigt orolig för
svensk utveckling, just
för att miljöpartiet ser
ut att inte alls komma
med i rikspolitiken efter
valet. Alla borde förstå
och sätta sej in i vad
Zimmermans säger och
alla politiker borde läsa
IPPC rapporten nu. EL
Årsavgift 100 kr
Bg 5412-6867 för den
som vill vara med på
kommande aktiviteter.

