
m annen med megafonen på 
gatan i Quito säljer en pirat-
kopierad Al Gorefilm.

– Global uppvärmning en dollar, global 
uppvärmning en dollar!

Även hit till Ecuador har klimatdis-
kursen nått. Inte så att den nått en plats 
på tio-i-topp-listorna över samtalsämnen, 
men i medierna har den blivit alltmer 
synlig. Och när vädret är ur led, när det 
blir ont om vatten samtidigt som över-
svämningarna blir allt fler och skördarna 
slår fel, så är det klimatförändringarna man 
skyller på.

Än så länge handlar de flesta lösningar 
om vad privatpersoner kan göra. Tidningar 
och tv pratar om att byta till lågenergi-
lampor och stänga kylskåpsdörren. Detta 
i ett land där många hem har max ett par 
glödlampor, en tv och ett kylskåp, en del 
hem har inte elektricitet överhuvudtaget. 
Ett land där dieselbussar och lastbilar 
spyr ut svarta avgasmoln på de branta 
bergsvägarna, katalysatorer knappt finns 
på kartan, sopsortering är ett okänt ord 
och regeringen i samarbete med allsköns 
transnationella bolag pumpar upp 530 000 
fat olja varje dag.

Men även borträknat de stora nationella 
nedsmutsarna så är Ecuador inte någon 
stor klimatbov. Inte ens en procent av de 
globala utsläppen av växthusgaser kom-
mer från Ecuador. På en världskarta där 
kontinenterna är ritade i storleksordning 
efter hur mycket koldioxid de producerar 
är Nordamerika en stor, bullig klump med 
Latinamerika hängande som en liten vante 
undertill. Men Ecuador är ju delaktig i 
Nordamerikas klump, eftersom man säljer 
oljan dit.

Att tala om oljeproduktion i negativa 
termer i Ecuador har länge varit tabu. Det 
är inte konstigt i ett land där omkring hälf-

ten av statens inkomster utgörs av oljan. 
Den radikale och progressive presidenten 
Rafael Correa talade under sin valkam-
panj mer om vad man skulle göra med de 
ökade oljeinkomsterna i statskassan efter 
en omförhandling av oljekontrakten med 
de stora bolagen, än om vad oljeproduk-
tionen betyder i ett av världens känsligaste 
biologiska system, som ecuadorianska 
Amazonas är, eller vad den globala upp-
värmningen som kommer från förbrän-
ningen av samma olja betyder.

Säga vad man vill om Al Gore och hans 
film, men han satte klimatförändringarna 
på den globala agendan. Och i kölvattnet 
kom Correa med nya initiativ, som att sälja 
ut ännu inte uppumpad råolja i Amazonas 
på den globala klimatbörsen. Pengarna 
som Correa vill ha för att behålla oljan 
under mark och rädda en av de viktigaste 
nationalparkerna, Yasuni, ska användas till 
de sociala investeringar som man annars 
skulle ha använt oljeintäkterna till. 

Vi får hoppas att insikten om Amazo-
nas betydelse som en av världens lungor, 
i dessa tider av global uppvärmning, inte 
bara är en modenyck. Och att synen på 
vad man kan göra för att bromsa utsläp-
pen breddas, till att handla lika mycket om 
bilism som fossila bränslen, som skogsav-
verkning, som sopor, som vad en enskild 
person kan göra.

För mannen på gatan som säl-
jer piratkopierade dvd-filmer 
måste sälja många för att 
ha råd med en energisnål 
glödlampa.

Global och lokal uppvärmning

krönika
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