
SYDSVENSKANhKöpenhamn: Karin Zillén London: Charlotta Hedman Madrid: Thomas Gustafsson New York: Lennart Pehrson Paris: Magnus Falkehed 
Rio de Janeiro: Henrik Brandão Jönsson Rom: Kristina Kappelin Shanghai: Ola Wong Tokyo: Said Karlsson

VÄRLDENA18
Tisdag 19 juni 2012

 ■ FRÅGAN

Rio de Janeiro. I morgon börjar FN:s toppmöte Rio +20 om miljöfrågor. Vid 
miljömötet Eco 92 i Rio kom världens statschefer överens om att den rika 
världen har ett större ansvar för att minska utsläppen. Tjugo år senare vill 
USA riva upp överens kommelsen. Sydsvenskan har besökt det alternativa 
miljömöte som pågår parallellt i Flamengoparken i Rio de Janeiro.

Mariola Olcina, 25, Madrid, 
journalist: – Ja, det är rättvist. 
Det är den rika världen som ski-
tat ned. Nu måste de länderna 
stå tillbaka för att fattiga länder 
ska kunna växa. Men utsläp-
pen måste självklart vara inom 
 ramarna för vad som är tillåtet.

Damião Paridzane, 59, Xingu, 
Xavantehövding: – För mig 
kvittar det om de är fattiga eller 
rika. Ingen får släppa ut. Det 
förstör våra marker. Vår stam 
har aldrig gjort några utsläpp. Vi 
vill inte att någon annan heller 
gör det.

Hugh Lacey, 72, Philadelphia, 
professor i filosofi: – Nej. Det går 
inte att dela upp planeten i en 
fattig och en rik del. Vi behöver 
ansvarsfulla statschefer som tar 
beslut för sin befolknings bästa. 
Vi behöver enas, inte splittras. 
Det är vars och ens ansvar att 
göra sig av med sin petrokemi.

Artur Lana, 18, Rio de Janeiro, student: – Alltså, det här med rättvisa är inte riktigt min grej. Jag tycker att alla ska hjälpa till att göra plane-
ten bättre. Fattiga som rika. Det ska vara lika för alla.

TEXT: HENRIK BRANDÃO JÖNSSON
FOTO: GIUSEPPE BIZZARRI

Vill se en miljöfond
■ En av de 27 punkter i 
 Riodeklarationen som under-
tecknades under Eco 92 fast-
ställde att den rika världen, USA 
och EU, bär ett större ansvar 
för att minska utsläppen än den 
fattiga världen. Idag vill USA att 
formuleringen tas bort ur det 
nya avtal som ska undertecknas 
på fredag. USA:s chefsförhand-
lare Todd Stern, tycker inte 
längre att principen är aktuell. 
Han vill att ”varje lands bidrag 
till hållbar utveckling ska be-
stämmas utifrån vart och ett 
lands förhållanden”.

■ Den fattiga världen vill att 
USA och EU skapar en miljöfond 
som ska betala övergången till 
grön ekonomi. EU-länderna 
har lovat att bidra med vardera 
0,7 procent av sin statsbudget, 
men hittills har länderna endast 
kunnat undvara 0,42 procent. 
Målet på 210 miljarder kronor 
är långt ifrån uppnått. 
■ ”Vi skulle vilja sätta in mer 
pengar, men just nu kämpar vi 
mest för att hålla liv i euron”, 
säger Janez Potocnik, EU:s 
miljökommissionär, till Folha 
de São Paulo, Brasiliens största 
dagstidning.

Fernanda Sequeira, 31, Belém, 
åklagare: – Självklart inte. Det 
skulle inte fungera. Om den rika 
världen inte får släppa ut mer 
flyttar de bara sina företag till 
den fattiga världen. Det vikti-
gaste är att vi tror på skogens 
förmåga och inte hugger ned 
den.

Lais Carvalho, 23, São Paulo, miljövetare: – Det är svårt att sätta 
sådan gränser. Vem är rik? Vem är fattig? Jag tycker det bästa vore 
om varje land hade en fastställd kvot för vad de får släppa ut. Alla 
som överskrider borde få böta och klimatkompensera.

Är det rättvist att fattiga länder får släppa ut mer än rika?
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