
   

Midvinternattens köld är hård, norröver, medan regnet tvättar 

bort snön söderöver, i landets mitt är det varvat kallt och varmt. 

Årets Midvinter inträder 21a i nedan, årshjulet vänder 22.48, så 

passande att tända ljus för ljusets återkomst och det nya året.  

 

Kommer ni ihåg teaterpjäsen ”Vi betalar inte”? Det är få länder som 

vill betala för anpassning till klimatförändringar, den fond Sverige 

arbetat för. Viljan att bygga upp kapital att ersätta skador som uppstår av pågående 

klimatkatastrofer är inte heller stor. Däremot är det många länder som vill ha ersättning 

samtidigt som deras ekonomier går starka (Kina & Indien). I Pakistan läggs nu mer än 2% 

av BNP på vapenupprustning inklusive kärnvapen samtidigt som 1/3 av landets 

jordbrukande befolkning, efter extrema skyfall i lågland, inte har tak över huvudet och 

förlorat sina jordbrukande inkomst. De behöver katastrofhjälp. COP27 blev ett 

erkännande av att klimatproblemen är enorma samtidigt som fossilgas kallas naturgas, 

kärnkraft anses fossilfri och olja fortsatt skattesubventioneras, även av Sverige, och 

Norge vill borra i arktisk miljö. Cop28 planeras i Saudi Arabien, tänk om EU kunde få bort 

fossil lobbyn till förmån för sol och vind. Viktigt är samtalet om fördelning av resurser 

och vad ett gott liv för alla är och innebär. Just i Egypten och Saudi får inga fria samtal 

föras och kvinnor har starkt reducerade 

livsvillkor. I Afghanistan förbjuds nu kvinnor att 

gå på universitet medan kvinnor och män i Iran 

fortsatt modigt manifesterar för att kvinnan 

själv ska få bestämma sin klädsel. För Gröna 

Kvinnor som säger att ”Jämställdhet är en 

förutsättning för en ekonomisk och socialt 

hållbar omställning” känns vägen väldigt lång.  

 
Berättelsen: För första gången nämns Moder Jord i 

en FN text, det skedde i gårdagens slutförhandlade 

dokumentet om biologisk mångfald, COP15 § 9. Vägen 

dit har varit lång, nu förs äntligen samtal om 

helheten. Fram till 2030 ska 30% av jordens yta 

skyddas mot exploatering och 30% havs- och 

landbaserade skador restaureras. Moderns roll som 

givande princip och förutsättning för helhet 

uppmärksammas mer nu. En stark konstrast till 

Putins tal i kväll om att göra ”Satans” vapen klart, 

han avsåg kärnkraft. Motsatserna, liv och död, står 

nära och människan är ett farligt djur. Hoppas vi 

träffas den 28e dec. på zoom, då gör vi upp med 

patriarkalt motsatstänkande. Nästa år är Sverige 

ordförandeland i EU, då ska ramverk för Fit For 55, 

som blev klart i går, få ett konkret innehåll. Att 

fortsatt kalhugga skog kommer att kräva undantag, 

det blir spännande att följa och påverka, Ewa Larsson 

ONSDAG 

DEN 28 DECEMBER 

ZOOM-MÖTE 

 

18.00-19.30 
 

JÄMSTÄLLDHET – 

EKOFEMINISM – URFOLK 

 

Anmälan för länk 

eva.hallstrom@gronakvinnor.se 

e Bygger på nybakad skrift 

som kommer skickas ut några 

dagar före mötet. Först 

dragningar av Ewa Larsson, 

Lotta Hedström och Agneta 

Granström. 

sedan leder Eva Hallström 

samtal. Välkommen! 
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