
   

November och medlemsbrev i 

halvmåne. Från att ha varit den 

varmaste månaden någonsin kommer 

nu kylan nedsmygande över landet. 

Nypon och slånbär lockar att 

plocka. Sista krukorna in men 

luktärten fortsätter att blomma.   
Klimatförnekare har skrivit politisk avtalstext för att styra 

landet och liberal minister genomföra politiken. I budget syns 

nu resultatet. Allt som den gröna rörelsen genom miljöpartiet 

har omvandlat till regeringspolitik och genomfört raseras i 

snabb takt. Mantrat är fortsatt kärnkraft.  

COP27 inleds i Egypten utan svensk delegation men 

med några förhandlare och med svenskt näringsliv som 

påbörjat omställning. Blir svårt för dem att förklara att ett av 

de rikaste länderna i världen har styrt om sin politik så att 

mer koldioxid släpps ut och mer fossila bränslen skatte-

subventioneras ”för de som bor i Sverige har det så svårt att 

klara livspusslet”. Argumentering för ny politik kan bli knepig 

när mötets huvudsakliga punkt är att diskutera hur alla skador 

av pågående klimatförändringar ska ersättas av dem som 

orsakat skadorna (loss and damage) och hur stöd ska ges till 

det ökande antalet klimatflyktingar. FNs generalsekreterare 

Antonio Guterres höll ett kraftfullt inledningstal där han hårt 

kritiserade avsaknad av politiskt ledarskap eftersom utsläppen 

ökar. Finns på vår Facebook.  

Kraftiga ekonomiska svängningar har fått flera av världens 

stora ekonomier att bättre förstå hur sammanflätade vi är, 

det borde underlätta för dem att förstå att också 

klimatförändringarna drabbar alla, men på olika sätt.  

Europaparlamentet och rådet har nått preliminär politisk 

överenskommelse om hur skog ska fånga in koldioxid. 

Ett formellt godkännande väntar dock. Sveriges regering 

tillsammans med S kämpar in i det sista för att få fortsätta 

kalhugga skog. Finland börjar sadla om till plockhyggesbruk. 

Ingen kunskap tycks bita på svenska skogsindustrinördarna. 

Trots att granbarkborren fortsätter orsaka stor skada i gamla 

besprutade monokulturer av gran och att än mer koldioxid 

släpps ut när granen dör och huggs ned.    

Berättelsen: Först nu verkar journalister förstå hur 

stark klimatförnekarrörelsen är. När en riksdags ledamot i 

direktsändning inte ville förklara varifrån hon får sin kunskap, 

utan säger ”jag söker på andra ställen” så borde hela 

journalistkåren gå samman i en kunskapsaktion. Jag tror 

fortsatt att de människor som förstår varför de bör ändra 

sitt beteende också vill göra det och då krävs en 

omställningspolitik. Ewa Larsson 

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. Inbjudan i 

bilaga 

Anmälan 

Tzighe.kiflay@gmail.com 

Fika och samtal hälsar 

Kirsti och Tzighe 

 

BLOMMORNA SOM 

GILLAR BONDEN 

– artrikedom från det 

gamla kulturlandskapet i 

den nya rekobygden 

Vi bjuder in till Roslagens 

bokhandel vid Lilla torget i 

Norrtälje lördagen den 10 

december kl. 15.00 

Moa Larsson-Sundgren bonde 

och miljökommunikatör 

berättar om hur hennes kor 

och får bidrar till blommor 

och livsmedelstrygghet. Se 

inbjudan. Anmälan senast 9 

dec info@gronakvinnorse 

Se bilaga  
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