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Ett rättvist avtal
Köpenhamn demonstrerade för

Det är omöjligt att ge en heltäckande 
bild av den gigantiska demonstratio-
nen som hölls på lördagen i Köpen-
hamn. Den största klimatdemon-
strationen någonsin med deltagare 
från hela världen krävde ett rättvist 
klimatavtal.

När hundratusentals människor 
samlades vid Christiansborgs Slods-
plads blev det så trångt att det nästan 
var omöjligt att röra sig. När demon-
strationen väl kommit iväg var den 2,2 
kilometer lång med ungefär 25 delta-
gare i bredd, enligt Dagens Nyheter 
(som ändå skriver att det bara var tu-
sentals personer i demonstrationen).

Här gick NGO:er, miljöorganisatio-
ner och partier från hela världen.

Socialistiska Partiet och Ungso-
cialisterna gick i det antikapitalistiska 
blocket med danska Enhedslisten och 
Socialistisk Ungdomsfront, franska 
NPA med den populära presidentkan-
didaten Olivier Besancenot, portugi-
siska Bloco de Esquerda och grekiska 
Syriza, för att nämna några. 

Längs vägen hejade Köpenhamnsbor 
på. Några viftade med danska flaggor, 
andra hade satt upp banderoller.

Att polisen grep drygt 900 demon-
stranter i blocket märktes inte där 
Socialistiska Partiet gick, trots att det 
ändå var i närheten.  (Läs mer om po-
lisens agerande på nästa sida).

Under veckan som gått har protester, 
aktioner och demonstrationer fort-
satt fylla Köpenhamn. Bland annat 
demonstrerade Via Campesina i sön-
dags. Och i onsdags hölls Reclaim po-
wer demonstrationen där aktivister, 
både inne och utanför Bella Center, 
planerade att hålla ett folkets klimat-
möte.  Deltagarna inne på Bella Cen-
ter fick varken gå ut eller tillbaka in 
på mötet, istället misshandlades de av 
polisen. De som var utanför lyckades 
ändå hålla ett möte.

Polisens repression under klimat-
toppmötet har varit massiv. I skrivan-
de stund har cirka 1 700 gripits.

Demonstranter har hindrats från att 
komma in i landet. På Köpenhamns 
gator stoppar polisen folk som de vill, 
razzior görs där demonstranterna so-
ver, och i söndags blockerade de det al-
ternativa klimatforumet, till exempel. 
I tisdags grep polisen Climate Justice 
Actions talesperson Tadzio Müller när 
han var på väg från en presskonferens. 
Och i häktena pepparsprejas de gripna.  
Allt med stöd av den nya "lymmella-
gen". Solidaritetsmanifestationer hölls 
bland annat i Stockholm i onsdags.

På det alternativa klimatforumet har 
det varit full aktivitet med många del-
tagare hela tiden. 

När bland annat Naomi Klein ta-
lade förra torsdagen om ekologisk 
skuld och klimaträttvisa var det 
många som inte kom in – trots att det 
var i den största salen. 

Text och foto:  
Mariela Quintana Melin

mariela@internationalen.se


