Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 18/2 2020
Närvarande: Birgitta Möller, Lena Lövendahl, Stig Broqvist, Sven Broqvist och Ulf Christoffersson.
Per Nilsson hade anmält att han är sjuk.
1.
Formalia. Mötesordförande Sven, mötessekreterare Stig, Den utskickade dagordningen
godkändes, men några punkter anmäldes till övriga frågor och till Fri diskussion.
2,
Miljörörelsens historia.
Vi var preliminärt överens om att rubriken bör bli ”Segrar och nederlag i kampen för vår framtid”,
med ”Miljörörelsens historia sedd från Miljögruppen i Helsingborg” som underrubrik. Stig hade
förnyat innehållsförteckningen dels med en översiktlig innehållsförteckning och dels kompletterat
innehållsförteckningen med det som hänt till nu. Sven påpekade att innehållsförteckningen kan
komma att behöva justeras, när vi skriver de olika avsnitten. Speciellt avsåg han avsnitt III. 1.2 om
Helsingborgs Miljövårdsgrupp från början på 70-talet, som Sven ska skriva. Stig hade skrivit ett
avsnitt på 20 sidor om kampen mot Landborgsgaraget nu under 2010-talet. Ingen annan hade hunnit
läsa det helt och därför tar vi upp det på nästa möte i stället.
3.
Hopp i rörelse.
När gruppen ”Hopp i rörelse” på sin vandring från Lidköping till Genève kommer till Helsingborg
2/7-4/7, kan vi hjälpa till att ordna måltider, plats för ickevåldsträning, interna och offentliga möten i
lokalen. De har med en utställning på tyg, som vi får hjälpa till att visa med hjälp av banderollpinnar
eller någon annan ställning. Behöver de fler flygblad, kan vi trycka i lokalen. Övernattning får vi
försöka ordna. Det kan vara hemma hos några medlemmar, men det räcker troligen inte till 15-20
personer. Om det inte går att övernatta i lokalen (fråga Enhetsgruppen) får vi undersöka förskolor.
skolor, stugor för övernattning, tält eller vad det kan finnas.
4.
Aurora 20.
Vi hakar gärna på och deltar, men vill inte ta på oss uppgifter för att driva frågan. Stig kontaktar Tord
Björk från Jordens Vänner Skåne-Blekinge och Charlotte på Jordens Vänners kansli.
5.
Gasledning från Norge till Polen.
Vi kan gärna sprida flygblad både om gasprojekt i Mocambique och om gasledning från Norge till
Polen, om Jordens Vänners kansli ordnar flygblad på svenska. Stig var på ett möte på engelska om
dessa frågor i Malmö 9/2, som Jordens Vänner Malmö-Lund ordnade. Ulf kollar på nätet uppgifter om
dessa frågor. Stig kontaktar kansliet och Ellie och Johanna i Malmö för att höra dels om flygblad och
dels fråga om någon från Jordens Vänner framför krav till regeringen. Det bör finnas länk på nätet, så
vi kan sprida det den vägen också.
6.
Förslag till klimatavtal från Tove Wallin.
Stig ska skicka en fråga till Tove Wallin om upplägget av releasefesten 10/3. Om det finns någon
möjlighet att säga något kan det vara anledning att gå dit annars inte. Vi tycker ju inte att kommunens
klimat- och energiplan är i närheten av det som krävs för att rädda klimatet. Stig ska skicka det
remissvar på kommunens förslag till klimat- och energiplan, som Jordens Vänner skickade till
kommunen i juni 2018, till Tove Wallin för kännedom. Vi kom fram till att lägga fram en kombination
av krav till kommunen dels avgiftsfri stadsbusstrafik och att Rydebäck räknas in i stadsbusstrafiken
och dels stopp för projektering och byggande av stora parkeringsanläggningar i centrum eller
centrumnära läge. Birgitta ska skriva ett sådant förslag till övriga som var på medlemsmötet och har epost. Sedan man bollat via e-post och kommit överens skickas det till de föreningar som var med att
arrangera klimatdemonstrationen 29/11. Om vi går på mötet 10/3 bör vi nämna att vi jobbar på detta
förslag. När vi vet vilka organisationer som stöder kraven, skickas de till kommunen.
7.
Demonstration mot våld.
Stig hade varit på ett möte om demonstration mot våld efter inbjudan från Iranska kvinnoföreningen.
Stig visste inte i vilken egenskap han inbjudits, men det visade sig vara i egenskap av aktiv i
Enhetsgruppen. Enhetsgruppen hade dittills inte tagit ställning. På mötet var en från Iranska
kvinnoföreningen, en från Vänsterpartiet, två från Palestinska kvinnoföreningen och Stig. Iranska
kvinnoföreningen skulle skicka ut kallelse till möte 3/3 med lite mer preciseringar och därmed skulle
fler föreningar kunna inbjudas. På mötet talades om att ordna en demonstration 28/3 eller 18/4 och att
det framförallt gällde att reagera mot det dåliga förebyggandet. Birgitta menade att de framförallt
reagerade mot våld i nära relationer. Jordens Vänner Helsingborg skulle kunna tänka sig att ställa upp
och menar att man egentligen borde ta upp både skjutningar, våld i nära relationer, våldet på
arbetsplatser (s.k. arbetsplatsolyckor som drivs fram av profit och stress), våldet på vägarna (s.k.

trafikolyckor). Stig pekade på att vi är för miljö och solidaritet och borde därför vara för bättre skydd
för våldsutsatta kvinnor. Ofta är det så att våldsutsatta larmar men polisen gör inte något förrän hon är
mördad. Förövare borde tidigare tvingas flytta och bära fotboja. Om de närmar sig förbjuden zon ska
de gripas. Sådana synpunkter skulle kunna framföras, men vi väntar på kallelsen.
8.
Årsmöte för Jordens Vänner på riksnivå.
Jordens Vänners riksårsmöte blir i Göteborg 25-26 april. För att delegaterna ska få handlingarna och
för att inte ha onödigt många möten beslöt vi utse delegater redan nu. Endast två personer var villiga
att åka till riksårsmötet. Beslöts att utse Lena Lövendahl och Stig Broqvist till delegater för Jordens
Vänner Helsingborg på Jordens Vänners riksårsmöte.
9.
Nästa medlemsmöte.
Nästa medlemsmöte blir tisdag 21/4, kl. 18.15.
10.
Övriga frågor.
a) Sven rapporterade om konferensen Ecotransport 2030 i Stockholm. Det kostar 4-5000 kr att
delta. Troligen kommer konferensen mest att handla om nya bränslen och el-bilar. Folk uppmanas
skicka in synpunkter. Han åker inte dit, men skickar in synpunkter om att bilismen måste minska och
att inte göra utbyggnader för bilismen, ungefär som Sven sade i radioprogrammet Ring P1.
b) Sven nämnde om att Jordens Vänner Skåne-Blekinge beslutat ordna en blogg. Sven avser att
till den bloggen skriva till den bloggen mot externa köpcentra och mot utbyggnad av E6. Stig befarade
att bloggen inte blir av.
c) Stig berättade att Bert Alfson ordnat en hemsida för att sätta in historiska skildringar av
folklig kamp som förts och frågat Stig om han vill skriva om kampen mot Landborgsgaraget och
kampen om Ångfärjetomten. Stig har svarat ja och pekade på hur det hänger ihop med vårt projekt att
skriva miljörörelsens historia. De historiska skildringarna bör dock troligen vara betydligt mer
kortfattade på denna hemsida än i den bok vi planerar. Sven har frågar Bert om det även kan vara med
regionala kamper som den om Öresundsbron, men inte fått något svar.
11.
Fri diskussion om aktuella ämnen.
Stig delade ut två artiklar i Miljömagasinet av Tord resp. av Stig angående Erika Bjerströms
påståenden att Greta Thunbderg blivit alltmer vänsterpopulist. Vi diskuterade detta lite.
Birgitta nämnde att Naomi Klein skrivit att i alla handelsavtal är företags ekonomiska intressen
överordnade miljöintressen.
Birgitta nämnde att hon hört om någon svamp som suger upp och oskadliggör radioaktivitet. Stig sade
att det mycket väl kan finnas svampar som suger upp radioaktiva ämnen, men att radioaktiviteten
skulle oskadliggöras, trodde han inte på. I så fall vore det en lika revolutionerande upptäckt som
Einsteins relativitetsteori.
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Sven Broqvist, mötesordförande.

