
   

Oktober dundrar på i halvmåne. 

Plötsliga skyfall, ishalka i norr, 

brittsommar i söder. Förändring i 

klimat, förändring i terrorbalans 

och förändring i Sverige. Att ta 

upp potatis och plantera vitlök 

skänker ro och ger kontinuitet.  

 
Nu vet vi att en ny politisk inriktning kommer styra i 

Sverige de kommande fyra åren. Sverige blir inte längre 

förebild i omställningsarbete, tillväxt av allt ska öka med 

hjälp av kärnkraft som ännu inte är byggd. De fossila 

utsläppen ska medvetet öka. Vi vet också att nästa års 

svenska ordförandeskap i EU ska handla om vapen Ukraina. 

 
Hur EU:s ekospecifika mål för skog, våtmarker, hav, 

strömmande vatten och jordbruksmarker ska tillämpas vet vi 

inte. Men vi vet att ny regering ska pausa frågan om 

strömmande vattens anpassning till miljöbalken och vi vet 

att ny regering ska göra miljöbalken ”mer flexibel” för att 

”minska tidsåtgång” vid prövning av miljötillstånd.  

 
COP27 närmar sej och årets huvudfråga är ”Loss and 

damage” som UNFCCC definierar som förlust och skada som 

plötsliga klimatkatastrofer och långsamma förändringar 

orsakade av människan. Fonden som byggas upp för 

ersättningar till anpassning och skaderegleringar har inte 

fyllts på som beslutats. Det sägs att tongivande länder blir 

Afrika, Mellanöstern, Saudiarabien och Ryssland när mötet 

nu hålls i Egypten. Europa och USA är upptagna med att 

försöka hantera inflationen Rysslands anfallskrig orsakar. 

En fråga att fundera på är hur katastrofen i Pakistan ska 

ersättas när landet själva lägger över 2% av sin BNP på 

militär upprustning inklusive kärnvapen? 

 
Berättelsen: Jag har ärvt en ordspråksbok av 

farfar och på min födelsedag står det ”När konungarna slåss 

får undersåtarna lida”.  Orden känns högaktuella och vittnar 

om konungars bristande moral och empati genom historien. 

Men nu lägger jag till att alla arter får lida och riskerar 

utrotning för allt hör ihop, tillsammans är vi hela.   

När ordföranden för Sveriges Kvinnoorganisationen, SKO, 

träffades i helgen (50 org. med 130000 medl.) var vi 

rörande eniga om att kvinnor tillsammans kan tydliggöra vad 

som är de stora trygghetshoten för fortsatt överlevnad på 

moder jord.  Ewa Larsson 

Måndagen den 31 oktober 

Stockholms Gröna Kvinnor  

Träffas på Kungsholmen 

kl 13.00-14.30 

Under ledning av Maria 

Sandelsällskapet får vi under 

promenad lära känna en kvinna 

som kämpat för kvinnor, 

Maria Sandel 

en tidig 

arbetarförfattare. 

 Detaljer i bilaga 

Anmälan senast 29 okt till 

jonsson.sonja1@gmail.com 

Fika på nära kafé efter 

hälsar Kerstin & Sonja 

 

Söndagen den 20 november 

Upplands Gröna Kvinnor 

välkomnar till möte med 

Elin Wägner gestaltad av 

Marianne Enge- Swartz 

 

”Ensam dam med 17 

herrar” 
 

kl 13.45 – 16.00 Norra 

Kvarngärdet. Detaljer i bilaga 

Anmälan till senast 13 nov till: 

Tzighe.kiflay@gmail.com 

Efter samtal med fika hälsar  

Kirsti och Tzighe 

 

         PÅ GÅNG 
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