
Bolivia var det enda land som var emot det slutgiltiga klimatavtalet i Cancún. 
Trots att det krävs ett enhälligt beslut klubbades avtalet igenom – utan landets 
godkännande. Röster från Latinamerika träffade Nemesia Achacollo, Bolivias 
minister för jord- och landsbygdsutveckling, på det alternativa klimatforumet i 
Cancún.
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Bolivia försvarade Moder 
Jord på klimattoppmötet

DET ÄR MYCKET folk på plats 
i idrottsanläggningen. Det 
alternativa klimatforumet 
pågår parallellt med FN:s 

klimatkonferens och forumets 
slogan anger att de närvarande har 
lösningen på problemen. ”Bönder 
och småbrukare – låt oss kyla 
ner planeten”. Medlemmar från 
huvudarrangören Vía Campesina 
har kommit från hela världen 
för att tillsammans med andra 
inbjudna delta i paneldiskussioner, 
demonstrationer och möten om 
klimathotet. 

MEN ÄVEN EN MINISTER fi nns på 
plats i idrottsanläggningen, långt 
från lyxhotellet Moon Palace 
där FN har sitt möte. Nemesia 
Achacollo är ansvarig för jord   
och landsbygdsutveckling och 
representerar en regering med helt 
andra mål än de på FN:s agenda.
 – Framför allt är jag här som 
småbrukare, kvinna och tillhörande 
Bolivias ursprungsfolk. Vi 
lever med konsekvenserna av 
klimatförändringarna varje dag. 
Jorden, skogarna och vattnet – allt 
det vi behöver i vår kultur är hotat, 
säger hon.

DEN OFFICIELLA klimatkonferensen 
slutade med en uppgörelse som 
skjuter fram förhandlingarna om ett 
nytt klimatavtal till nästa år. Beslutet 
som skulle vara enhälligt fattades 
utan Bolivias godkännande.
 Det räcker inte med att 
Kyotoprotokollet förlängs till 
2017, tycker Nemesia Achacollo. 

Hon anser att det bör inkludera 
en diskussion om Moder Jords 
rättigheter och hur dess resurser 
används. 

COCHABAMBA-AVTALET 
BORDE GÄLLA
“Moder jords rättigheter” var 
en del av namnet på folkens 
klimatkonferens som Bolivia 
arrangerade i staden Cochabamba 
i april, då sociala rörelser för 
första gången bjöds in att delta. 
Konferensen utmynnade i mycket 
ambitiösare krav än de som fi nns 
i Köpenhamnsavtalet, bland 
annat en gräns på 1,5 graders 
temperaturhöjning. 
– Vi kräver inrättandet av en 
internationell klimatdomstol. Vi 
kräver en mekanism som garanterar 

transparens vid överföring av 
teknologi till fattigare länder. 
Vi kräver att sex procent av 
de rika ländernas BNP går till 
klimatbistånd, säger Nemesia 
Achacollo.
 Avtalet från Cochabamba tas upp 
i FN:s klimatkonvention, men utan 
bindande karaktär. Cochabamba-
avtalet hade inget utrymme i 
förhandlingarna i Cancún. Alldeles 
för få länder delar Bolivias syn på 
en hållbar klimatpolitik.
 – Bolivias regering anser att 
klimatförändringarna beror på den 
ekonomiska modell som råder i 
världen. Vi kommer aldrig att stödja 
ett avtal som bygger på falska 
lösningar och som vill göra jordens 
resurser till en handelsvara, avslutar 
Nemesia Achacollo.

Cancún 3

Enkät
Vad betyder 
klimaträttvisa 
för dig?

Röster från Latinamerika pas-
sade på att fråga några av 
deltagarna på klimattoppmötet 
i Cancún. 

KLIMATTOPPMÖTET I CANCÚN (COP 16)

FN:s klimatmöte i Cancún i Mexiko var den 
16:e upplagan av det förhandlingsmöte 
om klimatkonventionen som hålls varje år. 
Ministrar från alla FN:s länder samlades 
för att komma överens om klimatmål och 
åtaganden. Förväntningarna var låga inför 
Cancún-mötet så när man trots allt kom fram 
till ett avtal som godkändes av samtliga länder 
utom Bolivia ansågs det av många som en stor 
framgång. Samtidigt är innehållet i avtalet 
urvattnat. Förhoppningen är att kunna fortsätta 
förhandlingarna i Sydafrika i december.

DET ALTERNATIVA FORUMET I CANCÚN

Den globala bonderörelsen Vía Campesina 
anordnade ett alternativt forum, parallellt med 
COP 16. Representanter från sociala rörelser 
världen över samlades i paneldiskussioner, 
kulturella aktiviteter och ceremonier i 
Vía Campesinas läger i Cancún. Forumet 
kulminerade i en demonstration med tusentals 
deltagare, majoriteten klädda i Vía Campesinas 
gröna färg. Budskapet från forumet är till 
stor del en fortsättning på folkets klimatmöte 
i Cochabamba i april 2010. Läs mer om Vía 
Campesinas slutsatser från Cancún på sidan 6.

Ashlesha Khadse, 
Via Campesina, 
Indien
 – Rättvisa 
innebär att de 
som orsakar 
klimatförändringarna tar 
ansvar för dem. I dag är det vi 
småbrukare som drabbas hårdast 
av klimatförändringarna, trots 
att det inte är vi som har orsakat 
dem.

Rafael Alegría, 
ordförande för 
Vía Campesina i 
Centralamerika, 
Honduras
 – För 
mig innebär klimaträttvisa 
det maximala skyddet och 
bevarandet av naturresurserna. 
Vattnet, jorden och allt annat som 
är nödvändigt för livet på jorden. 
Dessa naturresurser är i dag 
hotade av klimatförändringarna, 
av de stora företagens uppköp 
av mark och den transnationella 
industrin.

Juana Batzibal, 
Waqib'Kej, 
Guatemala
 – Det handlar 
om en balans 
och harmoni mellan 
mänskligheten och moder jord. I 
dag existerar inte klimaträttvisan 
eftersom en sådan balans 
saknas. Klimaträttvisa innebär 
en respekt för livet i alla ordets 
bemärkelser.

Peter Rosset, 
Via Campesina, 
Mexiko
– Klimaträttvisa 
innebär att 
kämpa för 
dem som drabbas mest 
av klimatförändringarna, 
det vill säga jordens 
landsbygdsbefolkning. Det 
innebär att kämpa mot de falska 
lösningar som det förhandlas om 
här i Cancun, som handel med 
utsläppsrätter och biobränslen.

Nemesia  Achacollo
Bolivias Minister 
for jord och 
landsbygdsutveckling
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