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Na sexta à noite, na abertura do evento "De Kyoto a Copenhague", o premiê Lars Lokke 
Rasmussen lembrou que a Dinamarca é o exemplo de um país que criou uma economia verde 
sofisticada e competitiva e que, talvez por isso, tenha sido escolhida para sediar a histórica 
CoP-15. 
 
A trajetória verde da Dinamarca começou em 1973, impulsionada pela crise do petróleo. O 
país era 90% dependente de petróleo importado do Oriente Médio. A estratégia deu muito 
certo. A maior empresa de energia eólica do mundo, a Vestas, é dinamarquesa. A Dong 
Energy, outra gigante energética com faturamento de € 8,2 bilhões em 2008, é líder mundial 
de produção de energia eólica offshore, irá cortar pela metade suas emissões de CO2 em 2020 
e agora é peça-chave no desenvolvimento da infraestrutura para os carros elétricos. "Essas 
empresas mostram que negócios verdes são bons negócios e que as empresas campeãs de 
amanhã terão tecnologia verde", prosseguiu o premiê. 
 
Em dois anos, 20% da produção de energia da Dinamarca virá de renováveis. Em 2020 essa 
fatia será de 30%, a maioria sendo produzida nos moinhos de vento. A menos de 60 dias da 
conferência do clima, Rasmussen foi transparente quanto ao andamento das negociações: 
"Não chegamos lá ainda. A divisão dos esforços e as barreiras domésticas ainda são 
dificuldades". Emendou: "Mas eu continuo otimista. Meu 'feeling' é que o senso comum irá 
prevalecer e que encontraremos soluções práticas para estes grandes obstáculos". 
 
"Um acordo político dessa magnitude exige total engajamento no mais alto nível político", 
continuou. O líder dinamarquês concluiu o discurso convidando todos os chefes de Estado e 
governo a virem à reunião de cúpula da CoP-15. O premiê britânico, Gordon Brown, encabeça 
a lista dos que dizem que vai. O presidente Barack Obama lidera as apostas. Tem gente que 
diz que ele não pode deixar de vir depois de ter estado em Copenhague em setembro, por 
algumas horas, para disputar (e perder) a sede da Olimpíada de 2016. Tem quem diga que ele 
não vem se não tiver nada na manga. O fato é que Obama estará aqui do lado. O Nobel da Paz 
é entregue sempre dia 10 de dezembro. 
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