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Rio
minus
tjugo
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Konferensen med
namnet Earth Summit
1992 gick till historien.
Uppföljaren, Rio+20,
lär dock snabbt förpassas till glömskans
korridorer. Nätverket
GlobalRättvisa.Nu deltar i kritiken mot förslaget om grön ekonomi
som fördes fram under
konferensen och kräver
omställning i Sverige.
Namnet på slutdeklarationen
från FN-konferensen Rio+20 är
ironiskt; ”Den framtid vi vill ha”.
Flera hundratals organisationer
döpte snabbt om den till ”Den
framtid vi inte vill ha” samtidigt
som konferensen fick byta namn
till Rio minus tjugo. Bristen på
handlingsförmåga hos världssamfundet är tragisk, konferensen
kunde inte uppnå några konkreta
mål eller obligatoriska åtaganden.
De politiker som ändå ville peka

på framsteg under konferensen
lyfte upp att man skrivit in de så
kallade ”hållbara utvecklingsmålen” (Sustainable Development
Goals, SDG). De kan liknas vid
milleniemålen, med skillnaden
att de också har miljöfokus. Än så
länge är de bara ord på papper,
senast till 2015 ska de fyllas med
innehåll.
Ett viktigt krav från rörelsernas
sida är att SDG ska präglas av
klimaträttvisa. De bör inkludera
alla stater, med obligatoriska mål
för industrialiserade länder vad
gäller hållbara produktions- och
konsumtionsmönster. Detta skulle
innebära stora förändringar för
Sverige, då vår konsumtionsnivå
i nuläget kräver ytterligare två
planeter.
Det svenska nätverket GlobalRättvisa.Nu driver frågan
om en hållbar omställning i
Sverige, bland annat med krav
på radikala förändringar inom
klimatpolitiken. Samtidigt
arbetar nätverket för att svensk
politik internationellt ska verka
för solidaritet och klimaträttvisa.
Det är en enad global rörelse som

Fakta: GlobalRättvisa.Nu
Nätverket GlobalRättvisa.Nu bildades
2010 för att samla den svenska
miljö- och solidaritetsrörelsen. Under
Rio+20 lämnade GlobalRättvisa.Nu
över budkaveln ”Det finns ingen
planet B” som undertecknades av
2 200 personer och 39 organisationer
till miljöminister Lena Ek. Budkaveln
innehöll krav på en rättvis omställning på lokal, nationell och internationell nivå, ett folkligt inflytande
över miljöpolitiken, samt att miljö
och mänskliga rättigheter inte blir
handelsvaror. GlobalRättvisa.Nu
håller under hösten en distanskurs
i kampanjarbete och kommer med
samlad kraft kämpa för att lyfta frågor
kring solidaritet och klimaträttvisa
inför valet 2014.

kritiserar FN:s förslag om ”grön
ekonomi” och GlobalRättvisa.Nu
är en del av den.
Många svenska politiker är
fyllda av förhoppningar vad gäller den gröna ekonomin. Tyvärr
har både politiker, statsmakter
och internationella institutioner
som FN förlorat mycket av sin

makt till förmån för stora multinationella företag. Detta blev
tydligt under konferensen i Rio de
Janeiro då företag tilldelades ansvaret att lösa nuvarande kriser.
Slutdokumentet från konferensen
vädjar till företagens goda vilja
och hoppas på frivilliga åtaganden från deras sida.
De rörelser som samlades under
Folkens forum i Rio de Janeiro
anser att den gröna ekonomin är
ett sätt för företag att kontrollera
territorier och naturresurser. En
fortsättning på de konflikter som
redan pågår, såsom kampen mot
privatiseringen av vatten eller
mot att det ska gå att spekulera
på trädens koldioxidupptagning
i skogarna. Som en del av en
enad rörelse i nord och syd kan
GlobalRättvisa.Nu visa på de
konsekvenser som de multinationella företagens ”klimatpolitik”
får i syd, samtidigt som vi kan
ställa krav på en omställning för
hållbarhet i Sverige.
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