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Jättedemonstration för

Enligt arrangörerna hade 100 000 personer slutit upp i lördagens stora demonstration i Köpenhamn. Polisen hade inte tid
med ”någon finsortering” utan massarresterade närmare tusen personer under dagen.

Motsättningarna mellan rika och fattiga växer
När klimatförhandlingarna i
Köpenhamn gick in på sin sista
vecka hade splittringen mellan
de rika och fattiga länderna
bara ökat. De industrialiserade
länderna anklagas för att vilja
”döda Kyoto”, gå bakom
ryggen på FN:s förhandlingsprinciper, och lägga pengar på
teknologiska lösningar som
kan göra klimatförändringen
värre.

De 130 utvecklingsländerna i
gruppen G77 plus Kina avbröt förhandlingarna under halva måndagen i protest mot att de rika länderna vill ”döda Kyoto”, världens
enda bindande klimatavtal. Enligt
medierapporter från Bella Center
leddes protesten av ﬂera afrikanska
länder. Miljöminister Andreas
Carlgren kallade protesten för
sabotage och anklagade oljeländerna för att ligga bakom upptåget.

EU och dess svenska förhandlare har envist hävdat att man inte
vill döda Kyoto, utan omförhandla
det. Men misstankarna om att de
rika länderna vill sätta dolken i
Kyoto förstärktes förra veckan när
en inofﬁciell förhandlingstext, troligtvis mellan länder som Danmark, Storbritannien och USA,
läckte till den brittiska tidningen
The Guardian. Förslaget kringgår
Kyoto och föreslår att de rika ska

fortsätta släppa ut mer än de fattiga. Kritiken stärks nu mot att
Danmark frångått sin neutrala roll
som arrangör för klimatsamtalen.
KÄRNFRÅGORNA OM ﬁnansiering och
utsläppsminskningar förblir olösta
när klimatmötet går in på sin
andra och sista vecka. Det bindande avtal som Cop15-mötet i
Köpenhamn skulle resultera i blir
allt mer avlägset. Men på några

områden går det framåt, bland
annat när det gäller överföringen
av teknologi från den rika världen
till fattiga länder. Tekniköverföringen förväntas spela en viktig
roll i kampen mot klimatförändringen.
– Det finns en växande samförståelse att länder vill se en ny
teknologimekanism växa fram
under den här processen, sade
Yvo de Boer, ordförande för FN:s
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klimaträttvisa
Klimataktionerna
avlöste varandra

Ny kampanj för klimatflyktingar
FLERA SOCIALA RÖRELSER från det globala Syd lanserade på fredagen en
kampanj för klimatﬂyktingars rättigheter, i samband med Klimaforum 09 i Köpenhamn. Syftet är att få till stånd ett nytt juridiskt ramverk som erkänner politiska, sociala och kulturella rättigheter för de
som tvingas på ﬂykt i klimatförändringarnas spår. I panelen fanns
bland annat Syeda Rizwana Hasan, miljöjurist och chef för Friends
of the Earth i Bangladesh.
– Först och främst vill vi ha klimaträttvisa och att undvika en
total katastrof, men det är tydligt att det redan ﬁnns människor som
tvingats ﬂy på grund av klimatförändringarna, sade Hasan.
Flera av deltagarna i panelen lyfte fram den industrialiserade
världens historiska skuld för klimatförändringarna och beklagade att
denna aspekt inte får större erkännande i de ofﬁciella förhandlingarna. Man pekade också på behovet av att utveckla folkrätten för att
bättre tillvarata klimatﬂyktingars intressen och rättigheter. Röster i
publiken menade att det redan ﬁnns lämpliga människorättsdokument som skulle kunna tillämpas, och att problemet främst gäller
implementering.

Folkets klimatavtal lanserat
ett alternativt klimatavtal på Klimaforum09
i Köpenhamn som i veckan presenterades för FN-förhandlarna. I
ﬂera veckor har över 70 miljö- och klimatorganisationer arbetat
fram avtalet. Svenska Klimataktion är en av de undertecknande
organisationerna.
– Vi valde att skriva under deklarationen för att det faktiskt innebär ett mycket bättre alternativ än vad vi förväntar oss från mötesrummen – och genom att uppslutningen är stor från många och vitt
skilda organisationer så tror vi att vi har en reell chans att påverka
utgången av klimatmötet, säger Mikael Malmenus, en av Klimataktions talespersoner.
Klimaforum09 är ett ”folkets forum” enligt arrangörerna och ett
alternativt forum till FN:s klimatförhandlingar som pågår några
kilometer bort i Bella Center.
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FÖRRA FREDAGEN ANTOGS

Aktioner dagarna efteråt ledde till
ytterligare polisingripanden.

Monsanto tog priset.

Arga sjöjungfrun mot sabotörer
– insamlade online och i Köpenhamn under
klimatmötet – var räknade stod det amerikanska företaget Monsanto i tisdags som vinnare i ”Angry Mermaid 2009”, en tävling arrangerad av bland annat den internationella organisationen Friends of
the Earth. Priset gick till den organisation som ”har kämpat mest
för att sabotera klimatsamtalen och andra klimatåtgärder genom att
främja falska, men ofta lönsamma, lösningar”. Monsanto gör biobränslen av deras genetiskt modiﬁerade grödor, vilket enligt organisatörerna av ”Angry Mermaid” leder till monokulturer, avskogning
och tvångsförﬂyttningar av människor i Latinamerika.

NÄR DE 10 000 RÖSTERNA

under COP15
klimatsamtal, i förra veckan.
Men klimatorganisationer oroar sig över handlingsplanen för
tekniköverföringen, som ska bli
klar innan veckan är över. Bland
förslagen: dumpa järn i haven och
injicera sulfater i stratosfären för
att spegla bort solljus.
– Att bekämpa klimatförändringen med den här typen av teknik är som att bekämpa eld med
bensin, sade Silvia Ribeiro på den

internationella teknik-vakthunden
ETC till klimattidsskriften Climate Chronicle, som ges ut under
Köpenhamnsmötet.
– Dessa förslag kan förvärra
existerande problem, som förstöringen av ozonlagret och torkan i
södra Afrika, och effekterna kommer att kännas i länder och bland
folk som inte ens har möjlighet
att säga vad de tycker om de här
idéerna.

Över 160 organisationer skrev
under ett uttalande förra veckan
där de kritiserar hur teknik-diskussionerna förs. Under rubriken
”Look before we leap”, “Titta
innan vi hoppar”, skriver de att
handlingsplanen måste diskuteras
och förhandlas ordentligt för att se
till att lösningarna blir hållbara
och rättvisa.
CHRISTOPHER HOLMBÄCK
christopher.holmback@arbetaren.se

Obama blidkar
partimedlemmar
USA:S PRESIDENT Barack Obama
höll krismöte med demokratiska senatorer i tisdags, i ett
försök att få igenom sjukvårdsreformen innan jul.
Enligt opinionsundersökningarna föredrar majoriteten av
amerikanerna en allmän sjukvård mer lik den svenska, till
skillnad från dagens privatise-

rade vård som lämnar många
otillräckligt försäkrade; den
vanligaste orsaken till personlig konkurs i USA är sjukvårdskostnader.
För att blidka konservativa
demokrater tas nu ﬂera offentliga aspekter bort från sjukvårdsreformen. 60 röster krävs för
att få igenom lagpaketet, lika
många som demokraterna och
två oberoende utgör av de 100
senatorerna.

