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7-18 december hölls det alternativa Klimatforumet i Köpenhamn. 
Folk från hela världen har mötts och diskuterat. Forumet antog också en 
deklaration. Här är en sammanfattning.

"Erkänn klimatskulden!"
Uttalande från Klimaforum09
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Det finns lösningar på klimatkrisen. Vad 
människorna och planeten behöver är en 
rättvis och hållbar övergång för våra sam-
hällen till en utformning som tillförsäkrar 
alla folk rätt till liv och värdighet, och över-
lämnar en mer fruktbar planet och ett mer 
tillfredsställande liv åt kommande genera-
tioner.

Vi, de deltagande folken och alla orga-
nisationerna vid Klimaforum09 i Köpen-
hamn, uppmanar varje person, organisa-
tion, regering och institution, däribland FN, 
att bidra till denna övergång. Den uppgiften 
blir en utmaning. Dagens kris har ekono-
miska, sociala, miljömässiga, geopolitiska 
och ideologiska aspekter som påverkar och 
förstärker varandra, liksom också klimat-
krisen. Därför uppmanar vi till omedelbar 
handling vad gäller klimatet:

• Fossila bränslen måste överges helt 
och hållet inom de närmaste 30 åren, med 
specifika delmål för varje femårsperiod. Vi 
kräver att utsläppen av växthusgaser från in-
dustrialiserade länder ska ha minskats med 
40 procent år 2020, jämfört med 1990 års 
nivåer.

• Erkännande av klimatskulden, betalning 
och kompensation för överkonsumtionen 

heter. Nationerna är skyldiga att samarbeta 
internationellt för att tillförsäkra respekt för 
mänskliga rättigheter överallt i världen, en-
ligt FN:s stadgar. Varje särskild överenskom-
melse vad gäller klimatförändringar måste 
ses i det bredare sammanhanget av att upp-
nå en hållbar övergång för våra samhällen.

Vi, deltagande folk och organisationer vid 
Klimaforum09, åtar oss att fortsätta med 
vårt fulla och aktiva engagemang i att främja 
en sådan övergång, vilket kommer att kräva 
en grundläggande förändring i de sociala, 
politiska och ekonomiska strukturerna, och 
korrigering av ojämlikhet och orättvisa vad 
gäller kön, klass, ras, ålder och etniska skill-
nader.

Detta kräver återuppbygge av demokra-
tisk självständighet för våra lokala gemen-
skaper som grundläggande sociala, politiska 
och ekonomiska enheter. Lokalt och demo-
kratiskt ägande och kontroll över och till-
gång till naturresurser kommer att utgöra 
grunden för meningsfull och hållbar ut-
veckling av dessa gemenskaper, och samti-
digt minska växthusgasutsläppen. Det finns 
också behov av starkare regionala och inter-
nationella kooperativa arrangemang för att 

sköta gemensamma och delade resurser, och 
ett starkare och demokratiskt FN.
Vi uppmanar alla intresserade; enskilda per-
soner, sociala rörelser, kulturella, politiska 
och ekonomiska organisationer att förena 
sig med oss i att bygga en stark global rö-
relse för rörelser, som kan föra fram folkens 
visioner och krav på alla nivåer i samhäl-
let. Tillsammans kan vi genomföra globala 
övergångar till en hållbar framtid.
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Här kan man läsa hela deklarationen och underteckna 
den: www.klimaforum09.org

av atmosfärutrymme och skadliga effekter 
på klimatet, till alla påverkade grupper och 
folk.

• Nej till rent marknadsorienterade och 
teknologicentrerade falska och farliga lös-
ningar såsom kärnkraft, energigrödor, kol-
sänkor, Clean Development Mechanisms, 
biochar (träkol i jorden), genetiskt ”klimat-
förberedda” grödor, klimatmanipulerande 
(geo-engineering) och att minska utsläpp 
genom skogsavverkning och skogsförsäm-
ring (REDD), vilket fördjupar sociala och 
miljömässiga konflikter.

• Verkliga lösningar på klimatkrisen som 
bygger på säker, ren, förnybar och hållbar 
användning av naturresurser, liksom över-
gång till ”food, energy, land and water so-
vereignty”. Därför kräver vi att COP15 upp-
når en överenskommelse som innebär att 
återuppbyggnad startar av den miljömäs-
siga, sociala och ekonomiska balansen på 
planeten, med metoder som är miljömäs-
sigt, socialt och ekonomiskt hållbara och 
jämlika, och slutligen komma fram till ett 
juridiskt bindande avtal.

Den skadliga inverkan av de klimatför-
ändringar som beror på mänsklig påverkan 
leder till grova brott mot mänskliga rättig-
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