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I lördags försökte 1500 aktivis-
ter stoppa produktionen på
Vattenfalls kolkraftverk
Amager utanför Köpenhamn.
Planen misslyckades men
arrangörerna är nöjda. 

– Problemen med den dan-
ska kolkraften har fått rejäl
uppmärksamhet, säger Tannie
Nyboe, talesperson för kam-
panjen ”Shut it down”.

Efter en veckas förberedelser med
aktivistworkshops, övningar i pas-
sivt motstånd, klimatföreläsningar
och plakatmålning var det i lördags
dags för en avslutande aktionen mot
Vattenfalls kolkraftverk på Amager.

– Ända sedan
regeringen kom till
makten 2001 har vi
hört många fina
ord om att minska
koldioxidutsläp-
pen, men ingenting
har hänt. Nu får
det vara slut på
hyckleriet, säger

Tannie Nyboe, från ”Shut it down”
till Arbetaren Zenit.

Över hälften av Danmarks el
kommer från kolkraft. Av hela
Europas strömförsörjning står
kolet för 80 procent och produk-
tionen ökar kraftigt.

– Klimatfrågan är också en
klassfråga. Den kapitalistiska
marknadsekonomin vill få oss att
ständigt öka vår konsumtion. Det
leder till ökad energiproduktion
med ökade koldioxidutsläpp.
Detta drabbar främst fattiga män-
niskor i Syd, där deras liv offras för
att ge västvärlden tillgång till billig
energi och konsumtionsvaror. Det
är ohållbart, säger Nyboe.

MÅLET MED AKTIONEN var att stoppa
Vattenfalls produktion inne på kol-
kraftverket. Tannie Nyboe förkla-
rar att planen var att dela upp
demonstranterna i två block, ett
grönt och ett lila. Klockan 15
tågade samtliga demonstranter från

Christianshavns torg. Väl framme
vid området delade blocken på sig,
där det lila hade som uppgift att ta
sig in och stoppa produktionen och
kedja fast sig inne på området. Det
gröna försökte avleda polisen och
hålla ihop på andra sidan av kol-
kraftsverkområdet.

Aktionen avslutades lugnt
klockan 19 på lördagskvällen. 

– Poliserna var många fler än vi
hade förväntat oss. Vi är ändå
mycket nöjda med att vi tog oss in
på verket. Problemen med den
danska kolkraften har fått rejäl upp-
märksamhet och vi är övertygade
om att den danska regeringen nu
förstår att det är allvar. Inga fler fina
ord – nu vill vi se handling. Det är
dags att fasa ut kolkraften nu, säger

Tannie Nyboe till Arbetaren Zenit. 
Vattenfall hade på lördagen

hängt upp blå banderoller med
texten ”Vi är öppna för dialog” på
kraftverkets fasader. Men någon
dialog uppstod aldrig. Amagerver-
ket är enligt Vattenfall inne i en
övergångsprocess med byte från
koleldning till biobränsle, men än
räcker inte pelletsen för att bryta
verkets kolberoende.

LENNART SÖDER, forskare i elektriska
energisystem på KTH, menar att
en aktion som denna är bra för att
få upp problemen på agendan,
även om det inte tillför forskning-
en något. Enligt Söder är det ett
problem när en viktig energiaktör
som Vattenfall, med stora satsning-

ar på CCS i sin planering, förutsät-
ter att det kommer att fungera.

– Det är farligt och kan få oer-
hörda konsekvenser. Forskningen
på CCS är intressant, men det kan
mycket väl vara så att det inte går att
få tekniken att fungera. Det måste
man som forskare alltid ha med i
beräkningen, för vad händer om vi
inte löser det? säger Lennart Söder.

I SHUT IT DOWNS manifest kritiseras
bland annat handeln med utsläpps-
rätter. De menar att regeringar vill
köpa sig tid och slippa undan ansva-
ret dels med att göra en realistisk
plan för en utfasning av fossila
bränslen, dels med att ta itu med sin
egen förorenande livsstil. CCS,
metoder för att förvara koldioxid

under marken, kritiseras för att vara
ett luftslott som legitimerar fortsatt
utbyggnad av kolkraft. Även kon-
sumtion av miljövänliga och ekolo-
giska varor kritiseras för att den
flyttar fokus från det gemensamma
ansvaret. Globala miljöproblem
kan inte lösas genom individuell
shopping och idén om den politiska
konsumenten bör skrotas, lyder
Shut it downs budskap.

Shut it down planerar nu för
fortsatt arbete med nya demon-
strationer. De ser lördagens
aktion, som främst var riktad mot
den danska regeringen, som upp-
värmning inför FN:s klimatmöte i
Köpenhamn den 7-18 december. 
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Nätverket ”Shut it down” slog till mot kolkraftverket utanför Köpenhamn

Efter förra veckans FN-topp-
möte om klimatet slog sig
miljöminister Andreas Carlgren
för bröstet och hävdade att EU
är ledande i klimatförhand-
lingarna.

– En skandal, enligt Oxfam.

Förra veckans toppmöten i USA i
FN:s och G20:s regi resulterade
inte i några konkreta framsteg i
klimatförhandlingarna. Varken
USA:s Barack Obama eller Kinas
president Hu Jintao kom med
konkreta förslag. Denna vecka har
de konkreta förhandlingarna åter-

upptagits i ett möte i Bangkok,
Thailand – det näst sista mötet
innan toppmötet i Köpenhamn i
december. 

Bristen på framsteg fick miljö-
minister Andreas Carlgren att
skicka ut ett pressmeddelande där
det bland annat stod att ”EU är
ledande i klimatförhandlingarna
[…] även i fråga om finansiering
och om att klara de fattigaste och
för klimatförhandlingarna mest
sårbara ländernas situation”.

– EU har tagit några positiva
steg de senaste veckorna och visat
att de är beredda att bryta dödläget

när det gäller finansieringsfrågan i
klimatförhandlingarna, kommen-
terar Frida Eklund, som jobbar på
Oxfams avdelning för klimatförän-
dringsarbete.

– Men Carlgrens anspråk på att
vara en ledare är en skandal efter-
som EU historiskt sett är en av
världens största förorenare, och
därigenom har ett speciellt ansvar
för att lösa problemet.

ANDREAS CARLGREN meddelade
vidare att ”EU har lagt de mest
långtgående buden när det gäller
att minska utsläppen. EU har

också det mest ambitiösa finansie-
ringsförslaget.” Men det stämmer
inte. Dagen innan FN-mötet
antog Alliansen av små östater vars
samhällen är direkt hotade av
höjda vattennivåer, en deklaration
med kravet att industriländerna
minskar sina utsläpp med mer än
45 procent till 2020 jämfört med
1990, att jämföra med EU:s bud på
20 eller högst 30 procents minsk-
ning. Vad gäller finansiering har
G77-länderna plus Kina föreslagit
att de utvecklade länderna bidrar
med 0,5–1 procent av sin BNP till
klimatrelaterade kostnader. Det
kravet överstiger med råge EU:s
otydliga finansieringsförslag.

– För utvecklingsländerna inne-
bär EU:s förslag att man tar pengar

från biståndsbudgeten, det vill säga
från morgondagens sjukvård och
utbildning, för att betala för dagens
klimatproblem, säger Frida Eklund.

– Det är nu upp till EU:s med-
lemsstater att lägga fram ett star-
kare förslag vid EU-mötet den
29–30 oktober, ett förslag som
levererar minst 35 miljarder euro i
nya anslag för klimatanpassning i
utvecklingsländerna, alltså pengar
som inte kan tas från biståndsbud-
geten. Ett sådant bud kan tina upp
de frusna förhandlingarna och leda
till ett klimatavtal som inte bekos-
tas av utvecklingsländerna. Först
då kan EU:s anspråk på klimat-
ledarskap rättfärdigas, menar hon.
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”Carlgrens anspråk en skandal”
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