
Klimataktionerna duggar tätt 
i slutspurten till Köpenhamn. 
I lördags angrep den brittiska
klimatrörelsen ett kolkraftverk
i Nottinghamshire. Nu på lör-
dag planeras tusentals aktio-
ner världen över för att pränta
in siffran 350 i alla medbor-
gares medvetande.

Klockan tio över tre i lördags 
eftermiddag sprang hundratals
människor nerför backen mot 
energiföretaget Eons kolkraftverk i
Nottinghamshire, den brittiska kli-
matrörelsens angreppspunkt för sin
årliga massaktion. Aktivisterna band
fast rep i staketet och försökte dra

omkull det. Poliser
stoppade dem genom
att slå med batonger
på fingrarna och kapa
repen. 

När helgen var
över hade fler än  50
personer arresterats,
några poliser rap-

porterades ha skadats och flera
aktivister blivit bitna av polishun-
dar. Camp for Climate Action,
som arrangerade manifestationen,
menar att syftet var att söka 
konfrontation med orsakerna till
klimatförändringen, inte med
poliser.

De omkring 1000 aktivisterna
var stärkta av de senaste veckornas
besked: den 7 oktober meddelade
Eon att de skjuter byggandet av ett
nytt kolkraftverk i Kingsnorth på
framtiden, vilket var målet för den
brittiska massaktionen 2008.
Några dagar efteråt meddelades
att planerna på en tredje land-
ningsbana på Heathrows flygplats
läggs ner tills vidare. Det var målet
för massaktionen 2007.

I Nottinghamshire hölls flera
olika aktioner i anslutning till
stormningen av kolkraftverket,
cyklister stängde av väg A453 i åtta
timmar, och clowner och isbjörnar
höll låda utanför huvudentrén.
Endast några aktivister lyckades 
ta sig in på området och enligt 
Eon hindrades inte deras verksam-
het. Eons talesperson Andrew 
Barrow var ändå besviken, enligt

Nottingham Evening Post:
– Det är ledsamt att vad som

kunde ha varit en fredlig protest
för att få fram deras budskap har
blivit förstört av dessa icke-tän-
kande människor.

Men Arthur MacDougell menar
att det är just konfrontationen som
är syftet med Camp for Climate
Actions massiva olydnadsaktioner.
Han deltog själv i aktionen och
säger att klimatrörelsen blir star-
kare för varje år. Och det handlar
bara om några år till, säger han,
innan företag och regeringar för-
står att det enda som kommer att
accepteras är att sluta trixa med siff-
ror, stoppa byggandet av växthus-
gasproducerande anläggningar och
att lägga ner smutsiga kolkraftverk.

ÅRETS AKTION VAR ÄVEN ett genrep
för klimattoppmötet i Köpen-
hamn, då Arthur MacDougell och
Camp for Climate Action ska delta

i en massaktion den 16 december
kallad ”Push for climate justice”,
eller klimaträttvisepressen. Det är
det internationella nätverket Cli-
mate Justice Action som organise-
rar. Målet är att ta över konferen-
sen den 16 december, samma dag
som högt uppsatta ministrar för-
väntas anlända i Köpenhamn, och
under den dagen framföra sina
folkrörelsers krav på att lämna fos-
sila bränslen under jord, lämna
marknadsbaserade klimatlösningar
på hyllan och respektera männis-
kors rätt till sina egna resurser.

– Det är många av oss som ska
dit, säger MacDougell, och tillsam-
mans med folk från resten av Euro-
pa kan vi bli tusentals eller till och
med tiotusentals som är beredda att
bli arresterade för den här saken.

NU PÅ LÖRDAG, den 24 oktober hålls
ett annat och globalt genrep inför
Köpenhamn, när tusentals aktioner

världen över ska pränta in siffran
350 i varje medborgares medve-
tande. Många forskare anser att det
krävs att koldioxidhalten i atmos-
fären sänks till 350 ppm (miljon-
delar) för att riskerna för en 
katastrofal klimatförändring ska
minimeras. Initiativtagare är miljö-
aktivisten Bill McKibben som till-
sammans med en grupp ungdomar
i USA driver projektet 350.org.

– För lågt liggande öar i haven
symboliserar den här siffran deras
överlevnad. Om vi inte når dit
kommer de att gå under om 20–30
år, säger Oleg Izyumenko, som
jobbar med 350.org i Sverige.

Maldivernas ministrar och pre-
sident höll världens första officiel-
la undervattensmöte i lördags som
en manifestation och förberedelse
inför den globala aktionsdagen.
Också i Sverige kommer manifes-
tationer att arrangeras i flera stä-
der, bland annat Skellefteå, Luleå

och Karlskrona, enligt Izyumenko.
Lund, Malmö och Köpenhamn
har samkörda evenemang med
bland annat klimatvänlig picknick,
cykelturer och körsång. I Stock-
holm arrangeras 350 minuter
musik och film med artister som
Robyn och Emil Jensen under
titeln ”No more lullabies”.

– Vi hoppas att ingen journalist
eller person kommer att vakna upp
den 25 oktober och inte veta vad
numret 350 står för och varför det
är viktigt, säger Izyumenko. Han
berättar att 350.org kommer att
leverera bilder och presentationer
från aktionerna till förhandlarna i
Barcelona, där det sista klimat-
toppmötet innan Köpenhamn
hålls den 2–6 november.

– Vi hoppas att debatten kom-
mer att ändras i grunden efter den
här aktionsdagen. 
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Klimataktivisterna segrar

Klimataktivister stormade förra helgen Eons kolkraftverk i Nottinghamshire. Syftet var att söka konfrontation med orsakerna till klimatförändringen.
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Bygget av nytt kolkraftverk och en landningsbana på Heathrow skjuts upp

EU:s linje slås fast under ”superveckan”
Inom en vecka håller EU en rad
toppmöten där positionerna
inför förhandlingarna om ett
nytt klimatavtal i Köpenhamn
7–18 december slås fast. 

”Superveckan” inleddes i tisdags
då EU:s finansministrar möttes i
Ekofin-rådet för att bland annat
diskutera klimatfrågans finansiella
behov och ekonomiska fördel-

ningsprinciper. Inför mötet sade
finansminister Anders Borg:

– Slutsatserna kommer både
att handla om vilka resurser som
behövs på lång sikt samt vilka
medel som behövs omedelbart,
för åren 2010–2012. 

Enligt Europeiska kommissio-
nen behövs det på kort sikt 5–7
miljarder euro per år i överföring-
ar till utvecklingsländerna.

– Det är viktigt att poängtera
att privata medel kommer att
utgöra den största delen av kli-
matfinansieringen, sade Anders
Borg.

DAGEN EFTER HÖLL miljöministrarna
möte för att lägga fast vad som
blir EU:s mandat i Köpenhamn.
Utöver tidigare beslut ska nu frå-
gor som EU:s långsiktiga

utsläppsmål, mål för internatio-
nell sjö- och luftfart, reformer för
CDM-mekanismen och hur sko-
gen kan skyddas i utvecklingslän-
der fastställas.

– Med rådsslutsatserna vid mil-
jörådet ska EU vara klara med
förhandlingspositioner på alla
viktiga områden inför Köpen-
hamn, sade miljöminister Andreas
Carlgren inför mötet. 

Besluten överlämnas sedan till
Europeiska rådets möte den 
29–30 oktober, då EU:s stats- och
regeringschefer träffas under
Fredrik Reinfeldts ordförande-
skap.

Innan toppmötet i Köpen-
hamn hålls ytterligare ett för-
handlingsmöte, i Barcelona 2–6
november. 

RIKARD WARLENIUS
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