
   

Nymåne och oktober på väg, 

årets längsta månad, 31 

dagar plus en timme enligt 

gregoriansk kalender. 

Höstdagjämning har passerat 

och snart återgång till 

”normaltid”. Luften klar 

mellan regnmoln, naturen 

bjuder färgprakt och svampen växer till. Dags att 

ställa in utemöbler och bädda för frost. 

 

Den 1 januari blir Sverige ordförandeland för EU, 

Gröna Kvinnor hade hoppats på profilering på 

jämställdhethet och lagstiftning för naturens rätt 

för att stoppa klimatkatastrofer. Att EU:s förslag 

om restaurering av tjugu procent hav och skog till 

2030, dvs på åtta år skulle vara beslutat och ett 

beslut taget om att alla ekosystem ska vara 

restaurerade och skyddade till år 2050. Helt enkelt 

för att massutrotning av arter pågår. Nu lär det i 

stället bli fokus på krigsupprustning. Elin Wägners 

bok Väckarklocka kan ge stöd och kraft att hålla 

eget fokus på fred med oss själva och med jorden, vi 

hör ihop, allt är ett.  

 

I EU:s förslag finns också ekospecifika mål för 

skog, våtmarker, strömmande vatten, 

jordbruksmarker och hav. Det har föranlett svenska 

föråldrade industrilobbyister att få hicka medan 

företag som är mitt i omställning jublar. Om t ex 

kemikaliejordbruk slutar importera handelsgödsel 

från andra länder, Ryssland Sydafrika etc, så blir 

underleverantörer utan klirr i kassan medan nya 

företag utvecklas i omställning till ekologiskt och 

närodlat; bonus får Östersjön som slipper övergödas 

och de organismer som stärker jorden, dyngbaggar, 

maskar och jublande fjärilar.     

 

Global hällbarhetschef på försäkringsbolaget 

Zurich, Linda Reiner, har besökt huvudstaden och 

peppat företagare att världen befinner sig i en 

”perfekt storm” för att ställa om. Linda talar om hur 

Lördagen den 8:e oktober 

kl 13.00 i trästaden Eksjö 

Kvinnors makt och inflytande i 

skogspolitiken. 

Kom och se filmen ”Om skogen” 

och fika med  Rebecka Le Moine 

riksdagsledamot med 

skogskompetens och Cecilia 

Malmqvist från föreningen 

Spillkråkan som organiserar 

kvinnliga skogsägare. Evenemanget 

är kostnadsfritt men anmälan 

nödvändig. 

ingegerd.akselsson.le.d@gmail.com 

Tider och detaljer från gröna 

kvinnor Småland i bifogad 

inbjudan. 

Välkomna hälsar 

Christina & Ingegerd 

 

Måndagen den 31 oktober  

kl 13.00 träffas Gröna 

Kvinnor med vänner på 

Kungsholmen  

Under ledning av Maria 

Sandelsällskapet får vi under 

promenad lära känna en kvinna som 

kämpat för kvinnor, Maria Sandel, 

en av våra tidiga 

arbetarförfattare. Tider och 

detaljer i bilaga 

Anmälan jonsson.sonja@gmail.com 

Vi tar en fika på nära kafe efter  

hälsar Kerstin & Sonja  

 

     PÅ GÅNG 



kunskapen och globalt ansvar för hållbarhet blivit tydligare för allt fler inom 

näringslivet och att nödvändigheten för dem som ännu inte greppa möjligheten till 

omställning nu borde stå klar. Den rekordvarma sommaren, översvämningar och bränder 

som tillsammans med ryskt krig och sakta återhämtning efter covid drabbar hela 

världsekonomin. Företag som inte ställer om kommer att slås ut. Linda sitter också i 

styrelsen för FN:s Miljöprograms Finansinitiativ UNEPFI ”principer för hållbar 

försäkring” och betonade att hela risklandskapet har förändrats. För henne är 

klimatförändringarna den största utmaningen och Gröna Kvinnor håller med.  

 

Nu visar valresultatet på hur splittrad synen är på vad ordet utveckling betyder. Göran 

Perssons attityd återspeglas hos flera patriarker. Göran som organiserade om svensk 

skola och svensk finanspolitik arbetar nu som bonde med storskaligt industrijordbruk 

och som välavlönad influenser samt styrelseproffs för skogsindustrin. Så här säger han i 

en intervju i SvD den 8 september: ”…EU börjar tillämpa resonemang om skogsbruk som 

vi inte känner igen. Skulle de få råda skulle det skada oss mycket…” …” de ska inte 

komma och tala om för oss hur vi ska bedriva skogsbruk…” Oklart är här vilka ”vi” och 

”oss” är. Gröna Kvinnor är, liksom Svenska Naturskyddsföreningen, WWF och hela 

miljörörelsen inom EU tillsammans med Gröna partier mycket positiva till EU:s lagförslag 

om att restaurera naturen. För jordens överlevnad. Föreningen kommer gå vidare med 

att följa upp det remissvar vi skrivit om ändrad inriktning av skogsskötsel i Sverige. Se 

vår nästa lokala aktivitet i rutan bredvid och bifogad bilaga med tider och anmälan.  

  

Berättelsen: För mej är Göran Persson symbolen för en egotrippad girig svensk som 

lyser av patriarkal självgodhet, en pösmunk. Jag kommer att tänka på Gustav Wasa som 

körde över Wasaskeppets arkitekter, byggde skeppet för högt och lassade på för många 

kanoner. Vi vet alla hur det slutade. Den nyvalda riksdagen har, precis som den förra, 

ett stort manligt överskott där en del ser på utveckling 

som pösmunkar och med självgoda leenden talar om hur allt 

ska göras och anser pågående miljöarbete onödigt. Bensin 

och dieselpriser sänks nu med hjälp av EU. Vi får se om de 

igen lägger ner jämställdhetsmyndigheten, det gjorde 

Alliansen förra gången de hade regeringsmakten. Gröna 

Kvinnor har lämnat in en ny ansökan för föreningsstöd 

nästa år, nu väntar vi med spänning på om det blir någon 

anslagspost för myndigheten i kommande budget.   

 

När jag tänker på Linda Reiner ser jag framför mej hur 

kvinnor historiskt och globalt tagit ansvar och organiserat 

samhällen så att det både passat det nära livet som med 

handel och hantverk. En omsorg om barn, unga och äldre och kunskap om jordens gåvor 

och hur hus buggs för att passa platsens själ. Forskning i dag visar att barn som har 

tillgång till morföräldrar går det bättre för i livet, goda farföräldrar växer hoppfullt 

till, de som bryr sej om både det nära och det globala, om helheten. I den nordiska 

mytologin spann nornorna tillsammans livet tråd sittande vid trädets rot, sagor ger mej 

kraft. Ewa Larsson 


