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Skövlingen av regnskog står
för en femtedel av de globala
koldioxidutsläppen. Till Köpen-
hamnstoppmötet föreslås att
marknaden ska betala mark-
ägare för att avstå från att
hugga ner skog. Men sociala
rörelser är kritiska.

– Det är inte marknaden som löser
problemen, det som krävs är rätt-
visa, säger Camila Moreno från
Friends of the Earth i Brasilien.

Redd (se artikel
intill) kallas de
förslag att minska
utsläppen från
regnskogsskövling
i fattiga länder
som diskuteras
inom klimatför-
h a n d l i n g a r n a .
Tanken är att

betala markägare från att avstå från
att hugga ner skog, och industri-
länderna menar att pengarna ska
komma från utsläppsmarknaden.

CAMILA MORENO FRÅN Friends of the
Earth i Brasilien skräder inte
orden när hon talar om Redd och
andra mekanismer som sägs kunna
rädda både klimatet och Amazonas
regnskog. De sociala rörelserna är
tveksamma. 

– Vår historia är en historia om
avskogning. Hela Brasiliens histo-
ria handlar om att ta naturresurser
och skicka till Nord. Vi kan inte
tala om avskogning utan att tala
om drivkrafterna bakom, enkelt
uttryckt om kapitalismen. Det är
naivt att tro att man kan förändra
genom Redd. Det är till och med
förödmjukande för oss om man
inte samtidigt talar om den rov-
drift som vi har utsatts för, säger
hon.

BLAGIO MAGGI, GUVERNÖR i delstaten
Mato Grosso och en av världens
största sojaodlare, brukar kallas för
Amazonas dråpare på grund av all
regnskog han låtit hugga ner för
att odla soja. Maggi är positiv till

Redd eftersom han ser stora möj-
ligheter att tjäna pengar på att inte

hugga ner
skog. Till-
s a m m a n s
med andra
stora jord-
ägare har
han stött en
ny lag i den
brasilianska
kongressen.

– I Brasilien anpassas lagstift-
ningen till Redd, säger Camila
Moreno upprört. Brasilien håller
på att skänka bort 67 miljoner hek-
tar skog till jordägare som illegalt
har tagit över land i Amazonas. De
får nu straffrihet retroaktivt. Dess-
utom vill man tillåta avverkning av
50 procent av skogen på egendo-

mar i Amazonas, i stället för 20
procent som nu. Syftet är att tjäna
ännu mer pengar på att inte avver-
ka.

– De vill också använda exotiska
träd som eukalyptus eller oljepalm
för att återplantera skog i Amazo-
nas, något man kan tjäna pengar
på. De vill kalla det för skog, men
det är ju plantager. Vi håller på att
få ny grön kapitalism som agerar
med abstrakta värden, som säljer
ekologiska tjänster.

MILJÖRÖRELSEN I BRASILIEN oroar sig
över att den starka fokuseringen
på klimatet gör att hållbar, ekolo-
gisk utveckling glöms bort.
Camila Moreno tror inte att
pengarna från Redd kommer att
gå till fattigdomsbekämpning

som utlovat, och ursprungsfolken
i regnskogen känner sig rädda
över hur deras liv ska påverkas
när regnskogen blir privatägd.
Redd är en falsk lösning, en lös-
ning för de rika, i stället borde
man tala om den ekologiska kata-
strof som rullar över Brasilien
med expanderande monokulturer
av sockerrör, eukalyptus och soja,
menar hon.

– Att bara tala om skogen är ett
begränsat sätt att se på problemati-
ken. Det är inte marknaden som
löser problemen, det som krävs är
rättvisa. Det är ni i Nord som har
orsakat klimatkrisen, nu vill ni
driva fram era egna lösningar på
ett auktoritärt, avpolitiserat och
odemokratiskt sätt.

LENNART KJÖRLING

Redaktör: Rikard Warlenius, 08-522 456 67, rikard.warlenius@arbetaren.se

FN: De rika länderna största hindret

Redd kan bli
en omväg

Såväl FN som Kinas miljöeko-
nomer kräver nu att de rika
länderna lägger ut hundratals
miljarder dollar per år för att
minska utsläppen av växthus-
gaser i utvecklingsländerna.

De ekonomiska beräkningarna av
vad det kostar att minska utsläp-
pen varierar stort,  mellan bara
någon tiondels procent av den
globala bruttonationalprodukten
upp till 2 procent. Ofta anses
kostnaden öka över tid, vilket gör
att tidigt agerande premieras.

FN rapporten The World Eco-
nomic and Social Survey 2009:

Promoting Development, Saving
the Planet, som publicerades den
1 september, argumenterar för att
de rika länderna så snart som möj-
ligt behöver fondera minst 1 pro-
cent av global BNP – omkring
600 miljarder dollar – åt utsläpps-
minskning och anpassning i tredje
världen. Genom en storsatsning
på hållbar energiproduktion och
nya teknologier – en ”global ny
giv” – kan både utvecklingsmål
och klimatmål nås och större
framtida kostnader undvikas.

Rapporten menar att ”de rika
ländernas misslyckande att göra
långsiktiga åtaganden om interna-

tionellt stöd till fattigdomsbe-
kämpning och adekvat överföring
av resurser och teknologi förblir
det största enskilda hindret för att
möta klimatutmaningen”. 

SAMTIDIGT HAR KINAS ledande 
miljöekonomer beräknat kostna-
den för att begränsa Kinas utsläpp
så att de kulminerar år 2030. Su
Wei, generaldirektör för den
kinesiska regeringens klimatför-
ändringsavdelning, menar att det
är ”tekniskt möjligt men finansi-
ellt väldigt utmanande” att börja
minska landets utsläpp efter 2030. 

Kostnaden beräknas till 438

miljarder dollar per år fram till
2050 och ännu mer därefter. 

Miljöekonomen Zou Ji i
Peking, som genomförde studien,
säger till Financial Times att

kostnaden till största delen måste
betalas av det internationella sam-
fundet eftersom den syftar till den
globala allmänhetens bästa.

RIKARD WARLENIUS

Från skog till privatägd plantage. Ingen klimativänlig utveckling, säger Camila Moreno.

FN menar att de rika länderna misslyckats med klimatsatsningarna.

Grön kapitalism oroar
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Camila Moreno.

De förslag som syftar till att min-
ska utsläppen från skogsavverkning
i utvecklingsländer kallas i klimat-
förhandlingarna för Redd (Redu-
cing Emissions from Deforestation
and Forest Degradation in Deve-
loping Countries).

Det finns förslag på att koppla
ihop Redd med marknaden för
Clean Development Mechanism,
vilket stöds av industriländerna.
CDM möjliggör för industriländer
att minska sina utsläpp genom att
genomföra projekt som minskar
utsläppen i utvecklingsländer. I-län-
derna kan sedan tillgodoräkna sig
den utsläppsminskningen.

Om Redd kopplas till CDM
skulle ett företag i Sverige kunna
betala en markägare i Brasilien för
att inte hugga ner sin regnskog.
Den mängd koldioxid som därige-
nom ”sparas” dras av från det sven-
ska företagets utsläpp. Poängen för
den brasilianska markägaren är att
han får mer betalt för att låta bli att
hugga ner skogen än för att göra
det. Poängen för det svenska före-
taget är att utsläppsminskningen i
Brasilien är billigare än att minska
utsläppen i Sverige. Och för klima-
tet är det oväsentligt var utsläpps-
minskningen sker.

Det finns dock stora svårigheter
med att få Redd-CDM-mekanism
att fungera väl. CDM är redan
mycket kritiserat. Det finns stora
mätproblem och upp till 40 procent
av CDM-projekten bedöms miss-
lyckas med att minska utsläppen.

Länder som Brasilien och Kina
har hittills motsatt sig att koppla
Redd till CDM. Brasilien föredrar
en fondlösning som går ut på att
industriländer betalar till en Redd-
fond som ersätter utvecklingslän-
der för vidtagna åtgärder mot
skogsskövling.
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