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Massprotester mot G20
väntas i Storbritannien

Climate Rush är en av många organisationer i nätverket G20 Meltdown som förbereder stora protester
mot G20-mötet i London.

Den största mobiliseringen
sedan demonstrationerna mot
Irakkriget. Så beskrivs protesterna som planeras mot G20mötet som går av stapeln i
London i Storbritannien nästa
vecka. Redan på lördag demonstrerar koalitionen Put People
First.

Koalitionen Put People First består av ett stort antal klimatorganisationer, fackföreningar, religiösa
grupper och solidaritetsrörelser
och driver krav på jobb, social rättvisa och genomgripande åtgärder
mot klimatförändringarna i form
av ”en grön ny giv”. De vill också
reformera Världsbanken och
Internationella valutafonden, se
skuldavskrivningar för utvecklingsländer och tydliga mål inför
klimatmötet i Köpenhamn i
december.
Den brittiska motsvarigheten
till LO, Trade Union Congress, är
medarrangör
till
lördagens
demonstration och TUC:s generalsekreterare Brendan Barber
varnade i förra veckan att G20mötet inte får misslyckas. Han
menade också att demonstrationen
är viktig:
– Den ger vanliga människor
som drabbats av recessionen en
möjlighet att skicka en klar signal
till mötet om att vi behöver fundamentala förändringar i både Storbritannien och runt om i världen,
säger han på TUC:s hemsida.
TUC kritiseras dock av det
radikalare och mer offensiva nät-

verket G20 Meltdown (härdsmälta), i vilket bland annat People’s
Global Action, Plane Stupid och
ﬂera anarkistiska och socialistiska
grupper ingår. I ett av nätverkets
flygblad anklagas TUC för att
vilja ”kväva vår ilska” och folk
uppmanas att ”storma bankerna”
den 1 april, det vill säga på onsdag. Nätverket anklagar också
landets premiärminister Gordon
Brown för ﬁnanskrisen som redan
har drabbat landet hårt. Antalet
arbetslösa har passerat två miljoner och spås öka med 100 000 per
månad året ut.
kommer under onsdagen att arrangera fyra karnevalståg som ska gå mot centrala London, i en ”direkt aktion mot de
ﬁnansiella galenskaperna”. Samma
dag kommer också ett klimatläger
att upprättas i staden.
Ett stort antal poliser är utkommenderade under veckan då den
brittiska huvudstaden tar emot
flera av världens ledare, bland
annat USA:s president Barack
Obama.

G20 MELTDOWN
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Fakta Bildades 1999
I G20 bildades 1999 och består av
finansministrarna och centralbankscheferna från 19 länder samt EU.
I G20 ingår bland annat USA,
Frankrike och Kanada, liksom
Mexiko, Saudiarabien, Sydkorea och
Brasilien.

Fackligt missnöje över EU:s krishantering
EU-toppmötet som avslutades i
fredags förra veckan gav svaga
besked om EU:s ekonomi och
det kommande G20-mötet –
och inget besked alls om EU:s
ekonomiska åtagande för det
klimatavtal som ska undertecknas i Köpenhamn i december.

EU gör alldeles för lite för att
motverka den ekonomiska krisen,
anser Europafacket och uttrycker
besvikelse över EU:s rådsmöte den
19–20 mars. Den återhämtningsplan som antogs i december – och
som omfattar drygt 400 miljarder
euro eller 3,3 procent av EU:s
BNP – förändrades inte, trots nya
beräkningar från EU-kommissionen som spår att arbetslösheten
närmar sig 10 procent i år.
Europafacket vill se stora sats-

ningar som exempelvis förbättrade
a-kassevillkor, förstärkning av
offentliga sektorn och satsningar
på infrastruktur och klimatomställning.
– Vi vill inte se allmänna skattesänkningar som bara ger ökat sparande, säger Sture Nordh till
TCO-tidningen.
TCO-ordföranden tror att den
defensiva hållningen på EU-toppmötet beror på att stats- och regeringscheferna vill avvakta det G20möte om den globala krisen som
äger rum i London den 2 april.
hittills är
dubbelt så stort som EU:s, på 6–7
procent av BNP, och Washington
anser – i likhet med Europafacket
– att EU gör för lite för att motverka lågkonjunkturen.

USA:S STIMULANSPAKET

På toppmötet klubbades EU:s
positioner inför G20-mötet och de
innehåller inga löften om nya satsningar mer än att ställa 75 miljarder euro till till Internationella
valutafonden IMF:s förfogande för
nödlån.
Den internationella fackföreningsrörelsen vill se stora satsningar av G20-länderna. I en facklig fempunktsplan krävs:
• En koordinerad internationell
plan för återhämtning och hållbar
tillväxt.
• Nationalisering av insolventa
banker och nya ﬁnansiella regleringar.
• Handlingsplaner för att undvika
lönesänkningar
• Långtgående åtgärder mot
klimatförändring.
• Ett nytt regelverk för den

globala ekonomin och reformer
av de globala institutionerna
(IMF, Världsbanken, OECD,
WTO).
internationell fråga rör EU:s positioner
inför klimattoppmötet i Köpenhamn i december. EU ﬁck förra
veckan skarp kritik av FN:s klimatpanels ordförande Yvo de Boer för
att EU inte fattar beslut om hur
mycket de är beredda att betala för
att hjälpa fattiga länder med klimatomställning. FN:s klimatkonvention slår fast att utsläppsminskningar i u-länder ska möjliggöras
av i-länder, och att inga pengar
ﬁnns på bordet gör att förhandlingarna går i baklås. Frågan skjuts
nu upp till tidigast nästa EU-toppmöte i juni.

EN ANNAN BRÅDSKANDE

Däremot skärpte EU villkoren
för att leva upp till sitt löfte om 30
procents utsläppsminskningar till
2020. Sedan tidigare villkoras det
till ”jämförbara utsläppsminskningar” i andra i-länder – men nu
kräver EU även att ”avancerade
utvecklingsländer bidrar i rimlig
utsträckning efter ansvar och
kapacitet”.
– Europa vänder ryggen åt de
fattiga länderna när de behöver
hjälpen som mest, säger Elise Ford
från biståndsorganisationen Oxfam.
– EU är tomhänt och inte i
skick att leda världen i de två största frågorna vi möter i dag – den
ekonomiska krisen och klimatkrisen. Europas attityd sätter miljontals liv på spel.
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