
SCHOTLAND | In Glasgow vergaderen  
vertegenwoordigers van zowat 200 landen 
over de opwarming van de aarde. Wat ze in 
2015 beloofd hebben in Parijs moeten ze nu 
hard maken ...

Wie niet weet dat de aarde aan een verschroeiend 
tempo opwarmt, heeft de laatste jaren op een ande-
re planeet geleefd. De huidige plannen van landen 
wereldwijd zijn niet toereikend om de klimaatver-
storing te stoppen. Integendeel, we stevenen af op 
een opwarming van gemiddeld 2,5 graden Celsius 
tegen het eind van de eeuw. En dat is slecht nieuws! 
Klimaatwetenschappers beschouwen een stijging 
van meer dan 2 graden als desastreus voor mens 
en dier. En dus moet er snel ingegrepen worden.

Hypocriet
Een van de hoofdpunten van de conferentie is de 
uitstoot van broeikasgassen. Dat zijn gassen zoals 
CO2 die de warmtestralen van de aarde opnemen 
en later weer terugstralen. Dat wordt erger door-
dat we steeds meer fossiele brandstoffen (olie, gas, 
kolen) gebruiken. De rijke landen hebben in het 
verleden een ziek systeem bedacht. Je kan als ver-
vuilend land uitstootrechten kopen bij landen die 
niet zoveel uitstoten. Dat zijn meestal arme landen. 
Ook hun situatie komt op de vergadertafel. Zij voe-
len nu al de gevolgen van de klimaatopwarming 
aan den lijve. Bosbranden, droogte, mislukte  
oogsten, onleefbaar hoge temperaturen … Deze 
fenomenen treffen vooral de arme landen. Dus 
moeten zij financieel gesteund worden. Maar wel-
ke rijke landen willen hiervoor betalen?

Katten sturen
De klimaatconferentie in Glasgow wordt beschouwd 
als de laatste kans om een catastrofe voor de mens-
heid te voorkomen. Het streefdoel is maximaal 1,5 
graad extra opwarming. Maar dan moeten alle 
neuzen in dezelfde richting wijzen. De leiders van 
China en Rusland stuurden enkel onderhandelaars. 
Toch stoten onder andere deze landen de meeste 
broeikasgassen uit. Ook Turkije stuurt zijn kat naar 
Glasgow. Officieel omdat de veiligheid van president 
Erdogan niet kan worden gegarandeerd.

Vervuilende onderhandelaars
Het is onbegrijpelijk dat honderden onderhande-
laars naar Glasgow zijn afgereisd met privéjets! 
Zo stoten zij meer dan 13.000 ton (!) CO2 uit. De 
absolute kampioen is de Amerikaanse president 
Joe Biden. Hij arriveerde met vier vliegtuigen, een 
helikopter en een colonne vervuilende auto’s. Die 
afvaardiging alleen al blaast 1.000.000 kilo CO2 
de atmosfeer in! En dat om te gaan praten over de 
opwarming van de aarde …
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De klimaattop in Glasgow

M&aatschappij
ens

Joe Biden hekelde de afwezige leiders op de klimaattop.


