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Evo Morales och Hugo Chávez 

Folkmöte i 
Köpenhamn 

Zoltan Tiroler

Entusiastiska slagord och flaggor hälsade den förste talaren, 
Esteban Lazo, Kubas vicepresident. Han fick börja för han 
skulle tillbaka till förhandlingarna som gått i stå på Bella 
Center. Han berättade att Raúl sagt att han absolut inte 
fick missa detta solidaritetsarrangemang. Och för honom 

Kuba: ”Klimatmötet var en fars”
Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez beskrev klimatmötet 
i Köpenhamn som ”en fars, en odemokratisk, egenmäktig 
och godtycklig sammankomst”. USA och i-länderna spelade 
ett smutsigt spel för att slippa göra några åtaganden. 
Obamas attityd var arrogant, cynisk, försåtlig och ”inriktad 
på att inbilla allmänna opinionen och deltagarna och inbilla 
att länderna hade kommit överens om en slutdeklaration.” 
Obama hade slutna möten bakom ryggen på det stora 
flertalet statsöverhuvuden. 16 länder kallades till ett separat 
möte med USA och antog ett ogiltigt, otillräckligt dokument, 
som de försökte tvinga på de andra 176.
Utrikesministern anklagade i-länderna för att vräka över 
både ansvaret och kostnaderna på u-länderna, även de allra 
fattigaste och de små ö-nationer som hotas att försvinna 
till följd av klimatförändringarna. De mäktiga vägrar att 
göra åtaganden att minska koldioxidutsläppen med 40 % 
till 2020 och överföra teknologi till fattiga länder och stödja 
dem finansiellt för att minska utsläppen. Rodriguez hyllade 
Venezuelas och Bolivias presidenters försök att rädda mötet 
och planeten. Evo Morales, som fick mest applåder, föreslog 
ett Folkets Toppmöte mot Klimatförändringar. Det ska hållas 
i Bolivia 22 april. Sudan, i egenskap av ordförande i G77, 
plus Kina, Venezuela, Bolivia, Kuba och andra länder i Syd 
försökte förhindra det danska presidiet manövrer för att 
tvinga på mötet en deklaration som bara tillgodosåg de rikas 
intressen. Planeten är i fara. Klimatmötet var ett steg bakåt, 
underströk Rodriguez.       Källa:CSC News  091222

rådde ingen tvekan. Kapitalismen och de rika länderna 
naglades fast. Deras rovdrift på naturen, profitbegär och 
schackrande beskrevs ingående. Och det danska polisvåldet 
fördömdes. Det vore otänkbart att behandla demonstranter 
i ALBA-länderna som den danska polisen gjorde. De 
sociala rörelserna och demonstrationerna i Köpenhamn 
fick uppskattning för att de satte press på delegaterna inne 
på Bella Center. 

Alla ALBA-länder hade samma principfasta hållning. 
Lazo följdes av Samuel Santos, Nicaraguas utrikesminister. 
Under slutet av hans tal steg spänningen. Evo och Hugo 
kom in på scenen. Evo i stickad tröja och jympadojor. 
Hugo i röd T-tröja och grön utanpåskjorta. 

Evo, och senare också Hugo, sade detsamma som inför 
världens statschefer på Bella Center. Det går att läsa på andra 
ställen. Men tänk på att för bara några år sedan var Kuba 
enda landet som i olika internationella sammanhang klart 
uttalade de beska sanningarna om kapitalism, nyliberalism, 
imperialism och USA. Nu är Kuba inte längre ensamt: 
ALBA med Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, alla 
står de nu upp mot imperialismen och säger det så många 
skulle vilja, men så få kan, eller vågar. 

Men de sades också mycket mer. Speciellt Hugo, som 
också riktade sig till TeleSur som direktsände från mötet. 
Han tog upp sitt förslag om en ny 5:e International för alla 
vänsterkrafter och vikten av enhet för att kunna nå resultat. 
Han nämnde sin kristna tro och hur han utan problem 
förenat den med marxism. 

Till slut gjorde de två presidenterna som popstjärnor 
och hoppade ner från scenen och gick fram till staketet 
som skiljde dem från oss. Långsamt gick de längs det långa 
staketet, hälsade, skakade hand och pratade med oss som 
stod längst fram.  Och de tog god tid på sig. 


