
Katastrofen er virkelig og klimaforandringerne er nogle af dens mange symptom-
er. COP15’s evindelige snak om at ”redde verden fra klimakrisen” er en ve-
lorkestreret løgn, de spreder for at maskere det egentlige formål med COP15: 
At genrejse den globale kapitalismes legitimitet ved at indføre den ”grønne” 
kapitalismes æra. ”Red klimaet”-retorikken er fundet frem og køres i stilling 
for at retfærdiggøre deres undertrykkelse, lukkede grænser og imperialistiske 
krige om adgangen til naturressourcer. Det er kejserens nye klæder om igen. 
Vores svar på denne løgn er et kompromisløst og absolut NEJ til deres system.

Der skal større ændringer til end at huske at slukke på kontakten og skifte 
til sparepærer hvis vi vil sikre vores verden for fremtiden. Det er naivt at 
sætte vores lid til de selv samme mennesker, der før som nu forgifter planeten 
for profit. Ved mødet i København vil de købslå om markedsandele og rettighed-
er til fortsat at forurene biosfæren og dermed fratage millioner af mennesker 
deres jord, for at tjene yderligere på det tilbageværende af vores verden.
Regeringer og transnationale selskaber vil ikke frivilligt opgive deres økono-
miske ”vækst” for at reducere CO2 udslip – det vil kun ske i det omfang de ser 
en mulighed for til gengæld at styrke deres autoritære regimes greb om verden.
 
Retorikken om ”klimakrisen” og ”finanskrisen” er kun en kynisk manøvre gennem-
ført af statslige spindoktorer for at fornægte den altomfattende krise den 
(selvudnævnte) civiliserede verden er i. COP15 vil kun forsøge at maskere den 
krig kapitalismen fører mod alt liv på denne planet. En krig der har hærget 
hele kloden gennem de sidste 500 år. En krig der omfatter alt - selv havene og 
atmosfæren. I krig taler man ikke om begrænsning, tilpasning og tekniske løs-
ninger. Man kan ikke udkæmpe en krig ved at lade som om den ikke eksisterer og 
lukke øjnene for repressionen. Man gør sig medskyldig ved at acceptere de 
falske løfter, man tilbydes i småborgerlighedens komatøse passivitet. 
I stedet ser vi vores fjende i øjnene. Vi vælger side. Vi kæmper!

Kun ved at frigøre os fra de, der hævder at repræsentere os, og ved at over-
vinde de ideologiske mantraer om uendelig økonomisk vækst, industriel produk-
tion og forbrugerismen, kan vi tilbagevinde kontrollen over vores liv og plan-
eten. Det er tid at sige fra: Vi vil bevidst angribe de bærende strukturer for 
COP15; vi vil bryde gennem deres politilinjer; vi nægter forhandle med krig-
sliderlige regeringer og deres korrupte medielakajer; vi nægter at sidestille 
os med forræderiske NGO’er og alle de selvbestaltede ”protestledere”; vi 
afviser alle regeringer og al ledelse, vi vil ikke blot delegitimere de nu-
værende. Åbent oprør er nødvendigt for reelt at påbegynde de ændringer vi alle 
desperat har brug for. Ved samlet at yde modstand mod magthaverne kan vi få et 
glimt af det potentiale af menneskelig rigdom, der bliver tilgængeligt, når 
ideer, tanker og erfaringer kan deles frit mellem mennesker på tværs af 
kloden.

On with the international brigades, it’s social war not climate chaos! 
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