
Danmarks, EU:s och FN:s ledare
överträffade varandra i hopp-
ingivande uttalanden när FN:s
klimatmöte drog igång i
Köpenhamn i måndags. Men
strax under ytan brinner
motsättningarna.

EU:s ordförande Fredrik Rein-
feldt är en av dem som under hös-
ten sänkt förhoppningarna inför
Köpenhamn. Bara veckor innan
mötet förklarade EU, USA och
några andra stora utsläppare att
ett lagligt bindande avtal får dröja
till senare möten. Men när klimat-
mötet öppnade i måndags stod det
ödesmättade hoppet åter i full
blom. 

– Klockan har tickat ner till
noll. Tiden har kommit för att
leverera. Tiden har kommit för att
bygga broar till varandra, sade till
exempel FN:s klimatansvarige
Yvo de Boer när mötet inleddes.

DE 15 000 DELEGATERNA har tio för-
handlingsdagar på sig innan de ska
leverera ett avtal den 18 decem-
ber. Meningen var att de senaste
årens och framför allt höstens
möten skulle ha lagt en solid
grund för slutförhandlingarna i

Köpenhamn. Men motsättning-
arna och misstron har i stället
vuxit.

Flera organisationer, bland
dem internationella Miljöförbun-
det Jordens Vänner, anklagade i
måndags värdlandet Danmark för
att ytterligare ha förvärrat mot-
sättningarna. I ett uttalande kriti-
seras Danmark för att frångå prin-
cipen om att värdlandet för en
FN-konferens ska förhålla sig
neutralt:

– Vi kritiserar de odemokratis-
ka metoder som den danske stats-
ministern har använt sig av när
han samlat en liten och exklusiv
grupp av länder innan Köpen-
hamnsmötet, och därmed exklu-
derat den stora majoritet av länder
vars framtid står på spel i förhand-
lingarna, säger organisationerna i
uttalandet.

HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER är en
av sprängfrågorna i Köpenhamn.
Denna typ av handel startade i och
med Kyotoavtalet, men EU och
USA planerar att expandera
utsläppsmarknaden och låta det bli
en viktig del av den rika världens
ekonomiska kompensation till de
fattiga länderna. Enligt färska ana-

lyser från Miljöförbundet Jordens
vänner och den Malaysiabaserade
organisationen Third World Net-
work riskerar handel med utsläpps-
rätter ”att endast resultera i att
göra bankerna rikare medan det
skapar nya finansiella risker,” skri-
ver The Guardian. Risken i
Köpenhamn är inte bara att det blir
ett svagt avtal, eller blott ett ”sam-
förstånd”, utan att det blir ett avtal
som gör mer skada än nytta.

KLIMATAKTIVISTER I flera europeiska
städer började värma upp redan i
lördags. Hundratals samlades i
Uppsala, och i Stockholm till
tonerna av Europes hit ”The Final
Countdown”. I London demon-
strerade mellan 20 000 och 40 000
och omkring 15 000 samlades i
Glasgow respektive Bryssel.

I måndags hölls den första
manifestationen i Köpenhamn då
aktivister lade sig ner och ”dog”
utanför Bella Center där de inter-
nationella delegaterna förhandlar.
De stora aktionerna i Köpenhamn
börjar på fredag, och på lördag
väntas tiotusentals demonstranter
marschera till Bella Center.
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Manifestationer inför
klimatmötets öppnande

Fler protester trots repression
TROTS ATT INTERNET, mobiltrafiken och telefonledningar till viss del
hade stängts av under söndagen och måndagen av den iranska regi-
men samlades oppositionella på gatorna i flera städer på måndagen.
Än en gång valde den så kallade gröna rörelsen, som protesterat
mot regimen sedan valet i juni i år, att använda en av regimens egna
dagar för att visa sitt missnöje. Studentdagen som i år inföll i mån-
dags är den dag som högtidighålls till minne av tre studenter som
dödades av shahens män 1953. Majoriteten av demonstranterna
samlades i och runt om landets universitet. 

Utländska reportrar hade alla fått sina visum indragna mellan
söndagen och tisdagen, vilket har gjort det svårt att få ut adekvat
information om hur många demonstranter som skadats och gripits.
Av att döma på de bilder och filmer som publicerats på bland annat
Youtube.com använde poliser och revolutionsgardister mycket våld. 

Kritiskt för hungerstrejkande
AMINATOU HAIDAR, känd människorättsaktivist och även kallad Väst-
saharas Gandhi, har hungerstrejkat i över tre veckor för sin rätt att
återvända hem. Hon rapporteras nu vara så svag att hon knappt kan
stå upprätt eller tala. Sedan den 14 november befinner hon sig på
Lanzarotes flygplats efter att Marocko utvisat henne till Spanien –
som mot hennes vilja har tagit emot henne. Aminatou Haidar till-
delades nyligen ett fredspris i New York. Vid hemkomsten greps
hon på flygplatsen i al-Ayun, huvudort i det ockuperade Västsahara,
och förvisades av marockanska myndigheter till Lanzarote. Anled-
ningen sägs vara att hon vid återkomsten från USA vägrade att fylla
i uppgiften om medborgarskap och skrev Västsahara som adress
i stället för Marocko. Något hon uppger att hon har gjort flera
gånger tidigare utan att det orsakat några problem. Men det ledde
till att hennes pass beslagtogs och hon sattes på ett plan till
Kanarieöarna.

– Den spanska regeringen borde sätta press på Marocko så att
Haidar kan återvända hem till sin familj och sina barn i al-Ayun,
säger Mohamed Jadad, representant i Spanien för den västsahariska
befrielserörelsen.

IPS

Anti-muslimsk protest stördes
ELVA AKTIVISTER från den anti-muslimska organisationen English
Defence League greps av polisen i samband med en demonstration
i Nottingham i Storbritannien i lördags. Demonstranter från EDL
skrek slagord som ”Vi vill ha vårt land tillbaka” och ”Skydda
kvinnor, ingen sharia” bland annat, rapporterar BBC. EDL kon-
fronterades av den anti-fascistiska gruppen Unite Against Fascism,
något som också skett under en rad EDL-demonstrationer i flera
brittiska städer under hösten.

Hörsägen utlöste
Irakkrig
NÄR DÅVARANDE premiärminister
Tony Blair i september 2002
förklarade för britterna varför
kriget mot Irak var nödvändigt
så var en viktig uppgift att Sad-
dam Hussein kunde avfyra
massförstörelsevapen inom 45
minuter. Den uppgiften kom
från den brittiska underrättelse-
tjänsten, som hade en taxi-
chaufför som källa, som i sin
tur två år tidigare hade råkat
höra två arméofficerare prata

om Husseins vapen. Allt enligt
parlamentsledamoten Adam
Holloway, som intervjuades i
brittiska Daily Mail i tisdags.
Underrättelsetjänsten pressades
att hosta fram vad som helst
som luktade massförstörelse-
vapen, enligt Holloway. Han
har även skrivit en rapport i
ämnet som ska lämnas till den
officiella brittiska utredning
som sedan augusti reder ut lan-
dets förehavanden innan och
under Irakkriget. Utredningen
förväntas bli färdig först efter
nästa sommar.

förhindrar förändringar inom
arbetsmarknaden. 

Förutom bristen på arbete vän-
der sig kvinnor till den informella
sektorn också för att många före-
tag inom den formella sektorn krä-
ver att de ska jobba tolvtimmars-
skift eller längre, och ofta betalar
de inte ens minimilön. Inom den
informella sektorn har kvinnor
större möjligheter att förena arbe-
te och ansvaret för familjen.

– Om kvinnors arbetsrätt
respekterades så skulle många av
oss välja att arbeta inom den for-
mella sektorn, säger Solórzano.

KVINNOR UTGÖR 80 procent av arbe-
tarna inom den informella han-
delssektorn, och trots att det finns
stora skillnader kvinnorna emellan
är majoriteten av dem huvudsakli-
ga familjeförsörjare. Upptäckten
av detta ledde till att Solórzano för

sex år sedan tillsammans med elva
andra kvinnliga gatuförsäljare i
olika delar av Perus huvudstad
Lima bildade Nätverk för kvinnli-
ga gatuförsäljare. I dag finns det 16
sådana nätverk i huvudstaden och
omkringliggande områden, och
ytterligare fyra i andra provinser i
landet. 
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Översättning Bella Frank

Aktivister i en manifestation vid Bella Center i Köpenham, där klimatförhandlingarna hålls.

Den gröna rörelsen demonstrerade i flera iranska städer i måndags.
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