


� Een “historisch” klimaatakkoord volgens 
regeringsleiders, NGO’s, Groen, … 

� Maar ook negatieve reacties ( bijv. 
Climate Express, Naomi Klein,..) 



� Er is terug hoop 
� Ruim baan voor klimaatoptimisme 
� Maar ook nood aan realisme  
� Het echte werk moet nog beginnen 



� De Nieuwe Klimaatbeweging 



� People’s Climate March 21/9/2014   
� 400.000 mensen ion New York 



� 29/11/2015 : Londen, Parijs, … 





� Niet enkel de milieubeweging 
� Sociale bewegingen – kerken – jeugdgroepen 

– etnische gemeenschappen  
� Beweging voor klimaatrechtvaardigheid 



�  2005 : Orkaan Katrina in New Orleans – 1.836 doden 
�  President Bush laat arme zwarte bevolking verzuipen 
�  Beelden van Superdome  >>  Schokeffect 



� Wereldwijd verzet tegen de ontginning 
van nieuwe fossiele brandstoffen 

� Naomi Klein : BLOCKADIA 



�  Wereldwijde strijd tegen teerzandwinningen, fracking 
& schaliegas/olie-boringen, pijpleidingen, 
diepzeeboringen, boringen aan de Noordpool 



� Brede beweging : van boze boerinnen tot 
bekende wetenschapsmensen 

� Eleanor Fairchild en James Hanssen  
 >< Keystone XL 



�  80% fossiele brandstoffen moet in de grond blijven 
�  belangen van de fossiele brandstof - industrie en 

die van de mensheid  zijn onverzoenbaar 





� België : 48% van de energiesubsidies naar 
fossiele brandstoffen  



� Wereldwijde divestment beweging 



•  Voorlopersrol i.p.v. achterhoederol 
•  Doelstellingen voor Vlaanderen/België : 
 
�  tegen 2030 : 60% minder CO2  
� 35% hernieuwbare energie  
� 40% minder energieverbruik 
 

•  lange termijn doelstellingen op vlak van 
overgang naar klimaatneutrale economie 
(perspectief 2050) – uitstap uit nucleaire, uit 
fossiele economie 

Gold Plate 



� Minstens 30 € per ton CO2 – anders is 
emissiehandel een farce 



� Burgemeestersconvenant : doelstellingen 
tegen 2020 en … 2050 



� Lokale hernieuwbare energieproductie – liefst 
in gemeenschappelijk beheer 

� Het Duits model : decentrale burgerinitiatieven 



� Doelstelling : “ruim beneden” 2°C – 
streefdoel 1,5 °c 

� Geen top-down-benadering meer – 
landen dienen nationale plannen in 

� Vijfjaarlijkse herziening van deze 
reductieplannen (“INDC’s : Intended 
Nationally Defined Contributions”)  

� Schema voor monitoring, rapportage en 
verificatie 



�  Klimaatfinanciering :  
•  Voor mitigatie (vermindering uitstoot) 
•  Voor adaptatie (aanpassing aan de 

klimaatverandering) 
•  Voor al geleden klimaatschade (“loss and damage”) 
 

� Evolutie van fossiele brandstoffen naar 
hernieuwbare energie 

� Wereld moet tegen 2070 “klimaatneutraal” 
zijn 



�  Doelstelling 1,5 °C niet weerhouden 
� Geen bindende uitstoot-doelstellingen – 

enkel bindend controle-raamwerk 
� Geen doelstellingen lucht- & scheepvaart 
� Herziening INDC’s :  

•  pas vanaf 2023 
•  huidige plannen : te mager >> leiden tot opwarming 

van 2,7 °C 
� Klimaatgeld : blijft 100 miljard dollar - pas 

vanaf 2025 verhoging  >< factuur 
klimaatschade nu al geraamd op 400 miljard 



� Blijvende mobilisatie 
� Concrete acties op het terrein (burgers – 

verenigingen – gemeenten/provincies) 
� Een nationaal klimaat pact voor België – 

een Vlaamse Klimaattop 
� Klimaat(begrotings) wetten federaal en 

Vlaams 
� Opvoeren druk rond divesteren 


