
   

Tankens klarhet i sensommar på väg 

till svartmåne, noteras sommarens 

ovanliga olikheter beroende av var du 

bor. Det extrema förstärks; varmt, 

kallt, blött. Omställning pågår lokalt 

med anpassning och förberedelser för 

än mer extremväder, förhållningsätt 

att odla och samspela med moder 

jord behöver intensifieras.

 

Dagens industrijordbruk baserat på storskalighet, kemiska 

tillsatser och tunga fossilslukande maskiner har blivit en 

börda för människa och jord. Sårbarhet i importsystem har 

tydliggjorts under covid och nu under Rysslands anfallskrig. 

Hoppfullt är att det finns forskare som vetenskapligt visar 

hur jordbrukets påverkan på klimat kan minska samtidigt som 

miljö, djur och natur gynnas. Det är 22 företrädare för 

ekologiska kretsloppsgårdar som i tidskriften Sustainability 

påtalar att Sverige kan blir självförsörjande på baslivsmedel. 

- Finns det politiska partier som föreslår en sådan 

omställning och ger ekonomiska incitament för genomförande 

undrar Gröna Kvinnor? Vi avser därför ställa följande tre 

frågor till partipolitiska sekreterare och riksdagsledamöter. 

1. Forskning stöder att djurindustri inte är klimathållbar, 

värsta utsläppare är höns- och grisfarmar, men även kor som 

står inne och får kraftfoder, - är ditt parti med på att skala 

ner till hållbar lokal djur skötsel och ställa krav på att kor 

släppas ut på grönbete hela året utan kraftfoder? 

2. Flerårig djupodling av baljväxter binder kväve och förbättrar jordens mullhalt så den 

kan hålla vatten, - stöder ditt parti en sådan omställning?                                                                                                 

3.Varierad inhemsk växtodling minskar behov av kemikalier, gynnar biologisk mångfald  

och säkrar inhemsk matproduktion vid krig och extrem torka, - hur arbetar ditt parti 

för att säkra hållbar inhemsk basproduktion av livsmedel?   

Berättelsen: Kunskap för omställning till ett kvalitativt högre och hållbart liv finns.  Det 

avspeglas inte i pågående politiskt maktspel. Kommuner har kommit olika långt i om-

ställning, mycket finns att lära av varandra. Rikspolitik borde generellt ekonomiskt 

gynna omställning i stället för att ropa på mer av allt och öka skattesubvention av 

fossila bränslen. Nu vill också partier skattefinansiera ny kärnkraft. Samtidigt visar 

energiforskare på lättheten att spara energi, vilket kan inledas NU! Politiska ledare har 

gått vilse i utbudspolitik och journalister behandlar dem som småbarn som ska förhöras. 

Vi i väst behöver ändra livsstil och jag lovar det blir både ett roligare och bättre liv 

tillsammans när konsumtionssnurren överges till förmån för långsiktig, hållbar och 

jämställd produktion och mer tid till varandra. Ewa Larsson 

Söndagen den 4e sept.  

Kan naturens rättigheter 

bidra till systemskifte och 

ändra maktstrukturer? 

Kom och lyssna på och samtala 

med Pella Thiel som 

tillsammans med Henrik 

Hallgren skrivit boken 

”Naturlagen” 

Gemensam buss från Järna kl 

13.30 Kl 14 Visning av 

folkhögskolans trädgård och 

fika. Kl 15.00 inleds samtalen 

Gröna Kvinnor Sörmland i 

samarbete med Vårdinge 

folkhögskola arrangerar.  

Se bifogad inbjudan.  

Den 16-17 sept kommer Gröna 

Kvinnor Värmland bjuda in till 

historiska spår och myter om 

Freja och lokala kvinnor med 

makt i senare tid. Inbjudan 

kommer.  

     PÅ GÅNG 


