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Folkens klimatavtal
borde gälla

Vía Campesinas officiella uttalande efter FN:s klimatkonferens i Cancún
(förkortad version):

Liten ordlista
Vía Campesina är ett globalt
nätverk av bonderörelser. Det
samlar uppskattningsvis 150
miljoner småbrukare världen
över . Vía Campesina var värdar
för det alternativa forumet i
Cancún.
CDM (Clean Development
Mechanisms) är ett system
som tagits fram av FN som en
del av Kyotoprotokollet. Det
innebär att de rika länderna kan
köpa sig extra utsläppsrätter på
hemmaplan genom att investera i
projekt för att minska utsläppen i
utvecklingsländerna.
REDD och REDD+ Se sidan 7.

Tusentals människor
demonstrerade för Vía
Campesinas klimatförslag i
Cancún.
Foto: Hanna Helander

R

ESULTATET AV FN:s
klimatkonferens i Cancún
är dåliga nyheter för
småbrukare, för naturen och
för hela mänskligheten.
I stället för att bekämpa
klimatkrisen ser avtalet i
Cancún till att förvärra den. FNländerna misslyckades med att
skapa bindande regelverk och
obligatoriska mål för att minska
utsläppen av växthusgaser. I stället
förstärktes koldioxidmarknaden.
FN-LÄNDERNAS REGERINGAR

förespråkade instrument som
Clean Development Mechanisms
(CDM) och Reduction of Emissions
from Deforestation and Forest
Degradation (REDD). Åtgärder
som vi menar är falska lösningar.
Genom CDM kan rika länder och
transnationella företag fortsätta
att förorena i sina egna länder och
samtidigt uppfylla utsläppsmålen
genom att ﬁnansiera ”clean
development”-program utomlands.
Många CDM-projekt
orsakar dessutom stora utsläpp,
miljöförstöring som sociala problem
eftersom alltifrån stora dammar till
industijordbruk kan räknas som
CDM-projekt. På det sättet orsakar
de både nya utsläpp och sociala
problem.

REDD+ gör skogar och
odlingsmark till en del av
koldioxidmarknaden, så att
transnationella företag kan
skapa vinster av dem. REDD+
betyder att skogar privatiseras,
att lokala invånare fördrivs och
att skog och mark blir en del av
ﬁnansmarknaden.
I CANCÚN
SEGRADE

Agendan i Cancún styrdes
av bankerna, oljebolagen,
jordbruksindustrin och andra
som vill spekulera i klimatet och
naturen. De leder hela världen till
randen av en enorm katastrof med
oåterkalleliga konsekvenser.

SMÅBRUKARNA INOM
I
Vía Campesina
Cancún segrade
förkastar och
handeln och de som vill underkänner
resultaten
spekulera i naturen. i Cancún.
Vi

handeln
och de
som vill
spekulera i naturen. De
förslag som vi hade med oss från
klimatkonferensen för Moder Jords
rättigheter i Cochabamba, Bolivia
ratades systematiskt.

beklagar att FN:s
klimatkonvention snabbt har
blivit en plattform som legitimerar
och lägger grunden för en ny
ekonomisk världsordning: Den
gröna kapitalismen.

Cochabamba-avtalet togs
fram på folkens klimatkonferens
som hölls i april 2010 i staden
Cochabamba i Bolivia. Det
var första gången sociala
rörelser bjöds in att delta
i klimatförhandlingar.
Konferensen samlade 35 000
människor från hela världen och
utmynnade i mycket ambitiösare
krav än de som ﬁnns i FNavtalen, bland annat en gräns på
1,5 graders temperaturhöjning.
Målet är att göra Cochabambaavtalet till bindande krav i FN:s
klimatavtal.
Matsuveränitet är ett
begrepp som myntades av Vía
Campesina 1996. Det innebär
att länder och samhällen själva
ska få bestämma över sin
jordbrukspolitik och främst
odla för den egna befolkningens
behov, först i andra hand
för export. Det handlar om
bönders och lantarbetares rätt
att producera livsmedel och
konsumenternas rätt att välja vad
de äter och hur det produceras.

VÍA CAMPESINA KRÄVER:
•
•
•
•
•
•

Anta principerna i folkens klimatavtal från Cochabamba 2010.
Skriv ett bindande avtal för att minska utsläppen av växthusgaser i industriländerna med 50
procent till 2017.
Anslå sex procent av industriländernas BNP för att ﬁnansiera klimatåtgärder i Syd.
Fullständig respekt för de mänskliga rättigheterna, för ursprungsfolkens rättigheter och för
klimatﬂyktingarnas rättigheter.
Inrätta en internationell domstol för Klimaträttvisa.
En statlig politik för att främja hållbart jordbruk och matsuveränitet.

