
Átfagyva, kizárva, lelombozva
A koppenhágai klímacsúcs civil szemmel

Két  hét  Koppenhágában.  Hosszú 
és hideg. Az időjárás nem volt ke-
gyes azzal az ötvenezer emberrel, 
aki  csakis  az  ENSZ éghajlatválto-
zási csúcskonferenciájára1érkezett 
a  dán  fővárosba.  Metsző,  jeges 
szélben, hófúvásban és latyakban 
álldogáltunk, hogy bejuthassunk a 
konferencia-központba,  a  Bella 
Centerbe.  A  két  órás  várakozás 
mindennapos volt nemcsak a civi-
lek  számára,  hanem  akár  a  pa-
pucsban  érkező  hivatalos  afrikai 
delegációknak is.

A város elképesztő: mínusz 10 fokban nercbundás és neccharisnyás nők, óvodás gye-
rekeket cipelő sportos apukák hada teker a végtelen kerékpárutakon. Itt már a bölcső-
dében bicikliznek a gyerekek és a tömegsport szinte kötelező. 

Egy óriási tengerjáró hajón laktunk pár ezren a Királynő kikötőjében, amelyet azért 
úsztattak a városba, mert nem volt elég hotelszoba Koppenhágában. Innen 40 perces 
(busz-metró) utazás volt a Bella Center, ahol a hivatalos ENSZ ülések, tárgyalások zaj-
lottak. Az akkreditáció mellé járt ingyen bérlet és kerékpár is.

A klímacsúcs hangulatára kezdettől rányomta bélyegét a rendezők fejetlensége és a 
rendőri túlkapások sora. Mindent már ott elrontottak, hogy 40 ezer embert regisztrál-
tak az eseményre, holott tudták, hogy a konferencia-központ befogadóképessége 15 
ezer fő. Folytatódott azzal, hogy sok résztvevő neve a tárgyalások második napjára 
sem tűnt fel a belépésre jogosultak listáján, mert  a szervezők nem fejezték be az 
adatbevitelt a konferencia kezdetéig. Majd amikor már elvileg szabad volt az út, csu-
pán két ember jutott az ENSZ csapatból, aki a százasával érkező civilek belépését in-
tézte, ezért a sorban állás órákat vett igénybe. A csúcspont az volt, amikor a második 
héten a civilek zömét egyszerűen kitiltották az ENSZ konferenciáról, a kevés férőhely-
re hivatkozva, holott a tárgyalások java, a fontos döntések közvetlen előkészítése és 
az érdemi párbeszéd éppen ekkor kezdődött el. De kint rekedtek egyes nemzetek de-
legációvezetői és teljes küldöttségei is, elszalasztva hivatalos tárgyalásaikat csupán 
azért, mert a rendezők egyszerűen kitették a megtelt táblát, és az aztán mindenkire 
vonatkozott. Arról már nem is szólva, hogy rengeteg aktivista, civil résztvevő spórolt 
pénzen kizárólag a második hétre érkezett a méregdrága Koppenhágába, de hiába, 
mert ők már csak a szárnyukat és hangjukat próbálgató civil klímamozgalom rendez-
vényein tudtak részt venni. A csúcs kettészakadt: a civilek az utcán és art cafékban, 
alternatív helyszíneken, a nemzeti küldöttségek közül a szerencsések a konferencia-
központban küzdöttek céljaikért.

1 A konferencia angol nyelvű honlapja: http://en.cop15.dk/
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Tuvalu

Amikor még bent lehettünk és közvetlenül követhettük az eseményeket, szinte az első 
spontán civil akción Tuvalu delegációvezetőjét, Ian Fry-t ünnepeltük2, aki felszólalásá-
ban tiltakozott a nagyhatalmak háttérben levajazott, hirtelen előkapott sundán-bun-
dán egyezményszövege ellen „Ez a megállapodás szégyenletes. A túlélésünk nem ké-
pezheti alku tárgyát. Mi nem fogjuk aláírni”3– mondta Tuvalu politikusa, majd számos 
kis szigetállam képviselője Ian mellé állva elhagyta a plenáris üléstermet. A civilek – 
köztük én is – egyből melléjük állva elkezdték skandálni: „Tuvalu, Tuvalu...”. Eközben 
a nagyhatalmak képviselői is szivárogtak kifelé az ebédszünetre. Számos ehhez ha-
sonló történt a konferencia során.

„A világnak igazi megállapodás kell”

A konferencia pihenőnapján, december 12-én volt a nagy közös civil  demonstráció, 
amely inkább egy utcai fesztiválra emlékeztetett. Százezer aktivista (lásd a fenti ké-
pet) és szimpatizáns vonult Koppenhága belvárosából a Bella Centerig, hogy transzpa-
rensekkel, skandálással, zenével figyelmet keltsen.4 A fő szlogen ez volt: “A világnak 
igazi megállapodás kell!” (“The Wold wants a real deal”.)  A világ legnagyobb klíma-
tüntetéséhez 139 országban csatlakoztak civilek,5akik 3000 rendezvényen gyújtottak 
gyertyát és követeltek valós lépéseket a politikusaiktól. Ez volt az a tüntetés, amelyen 
több száz  fiatalt  kiemeltek a tömegből  és  előzetes letartóztatásba helyeztek,  mert 
még a konferencia előtt törvényt módosított a dán parlament, hogy a rendőrség ok 
nélkül bárkit elvihessen, és utólag se kelljen bizonyítania, hogy rendbontás vagy bűn-
cselekmény  történt.  Ennyi  erővel  azt  is  skandálhattuk  volna,  hogy  a  “Éljen  a 
királyság!” – azokban a napokban a demokráciának láthatóan egy korlátozott formáját 
vezették be Dániában.

„Nem hallgatunk tovább”

Az ENSZ konferenciával párhuzamosan folyt a Klímafórum  6  . Ez amolyan civil találkozó-
pont volt, ahol a méregdrága Dániában olcsó leves és érdekes beszélgetések, kiállítá-
sok, filmvetítések vártak bennünket. Az egyik első vezető politikus, aki Koppenhágába 
érkezett Mohamed Nasheed volt, a Maldív-szigetek elnöke. Ő a reptérről egyenesen a 
Klímafórumra hajtatott,  hogy találkozzon több ezer  –  mások mellett  a  kis  szigetek 
megmentéséért harcoló – civillel. Ha ugyanis a mostani ütemben folytatódik a globális 
felmelegedés és nő a szén-dioxid-kibocsátásunk, akkor az egyik legkedveltebb turista-
paradicsom, a Maldív-szigetek eltűnik a világtérképről.  A tenger szintje évente 0,9 
centiméterrel emelkedik. Mivel az ország szigeteinek 80 százaléka alig egy méterrel 
fekszik a tengerszint felett, száz éven belül mind a 220 lakott Maldív-sziget lakhatat-
lanná válik, és az ország 360 ezer lakosát evakuálni kell.

2 Ld. http://www.youtube.com/watch?v=tMAKH8-gIkE
3 “This deal is a sham, our survival is not negotiable, we refuse to sign at this point.”
4 Ld. http://www.youtube.com/v/UqueKMy4J3A&hl=en&fs=1&-
5 Ld. http://www.flickr.com/photos/realdeal09/sets/72157622991560510/show/
6 http://www.klimaforum09.org/?lang=en 
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Nasheedot rocksztárként ünnepelte a több ezer fiatal. Az elnök beszédében7 hangsú-
lyozta, hogy nem hallgathatnak tovább a kis szigetek, és az a legfontosabb számukra, 
hogy a világ visszatérjen a 350-es ppm (milliomodrész) szén-dioxid-szintre (ez felel 
meg a legfeljebb 1,5 Celsius fokos felmelegedésnek), amely mellett a szigetek elkerül-
hetnék, hogy a tenger ellepje őket. Az elnök bejelentette, hogy a Maldív-szigetek tíz 
éven belül – a világon elsőként – 100 százalékban megújuló energiaforrást fog hasz-
nálni, és a repülésből származó kibocsátásukat anyagilag megváltják.

„Még nincs vége”

Akartuk, nagyon. Milliók hittek benne, hogy fontos dolgok történnek majd Koppenhá-
gában,  az  ENSZ klímaváltozással  foglalkozó konferenciáján és megszületik  a  Kiotói 
Jegyzőkönyv folytatása. Éghajlatvédelmi kampányok ezrei indultak világszerte, ame-
lyek csakis az ENSZ koppenhágai klímacsúcsára koncentráltak, emberek millió csatla-
koztak és hallatták hangjukat. Mindez mégsem volt elég, ahhoz, hogy a nagyhatalmak 
politikusai ne ássák alá a 10 éves ENSZ tárgyalási folyamatot, és az utolsó pillanatban 
a világ orra alá dörgöljenek egy titokban koholt, semmitmondó, klímamegállapodás-
nak nevezett szöveget. Barack Obama szerepvállalása a csúcson és ott elmondott be-
széde  csak  tetézte  ezt  a  szégyent.  A  világ  legnagyobb szén-dioxid-kibocsátója,  az 
Amerikai  Egyesült  Államok ugyanis  4  százalékos  csökkentést  ígért  2020-ig.  És  bár 
Obama 17 százalékról  beszélt,  ez csak 4 százalékot jelent az 1990-es szén-dioxid-
szinthez képest. (Az EU a maga 20 százalékos vállalásával jó fiúnak számít.)

Ezzel 100 olyan kis szigetállam és szegény ország jövőben vetett hitét rombolták le a 
nagyhatalmak, akik velünk együtt reménykedtek abban, hogy a világ megérett egy új, 
átfogó megállapodásra, amely nemcsak a Föld légkörét hivatott meggyógyítani, ha-
nem a sokszor emlegetett éghajlati az igazságosság nevében azokat az ártatlan (nem 
szennyező) országokat támogatja, amelyek a legtöbbet szenvednek az éghajlatválto-
zás káros hatásaitól. 

Az ENSZ csúcs végén egy régi gyárépületben, az Oksnehallenben gyülekeztünk több 
ezer, a világ minden tájáról idesereglett fiatal klímaaktivistával. Csalódott arcokat lát-
tunk magunk körül és mindenki arról beszélt, hogy érdemes-e bármit várni a Koppen-
hágában erőtlennek és szervezetlennek bizonyult ENSZ-től. A végső tiltakozásul közö-
sen vállalt 24 órás böjt (éhségsztrájk) után gyertyát gyújtottunk8, énekeltünk, beszél-
tünk,  és végül  a metsző szélben  fáklyákkal  kirajzoltuk a „Klímaszégyen” („Climate 
shame”) és a „Még nincs vége” („Not done yet”) üzenetet.9 A bérelt darut, ahonnan 
képet szerettünk volna készíteni, a négy autóval érkező rendőri akciócsoport elzavar-
ta. No comment. Így a zárókép csak félig sikerült, akárcsak a klímacsúcs.

Varga Judit
350.org és Levegő Munkacsoport

A klímacsúcs eredményeiről és (főleg) kudarcairól  érdemes elolvasni a Föld Barátai 
összefoglalóját: http://www.mtvsz.hu/hirek_list.php?which=362. 

7 Ld. http://www.youtube.com/watch?v=f99KV0P8NSE
8 Ld. http://www.youtube.com/watch?v=vb9JdH6sU1Y&feature=player_embedded
9 Ld. http://www.youtube.com/watch?v=D7dJbmaQyZ0
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