
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De klimaat- en de ecologische crisis zijn geen verre vooruitzichten meer. De atmosfeer is meer 

dan 1°C opgewarmd. Menselijke activiteiten vernietigen de ecosystemen waarop we vertrouwen 

en ondermijnen de fundamenten van ons levensonderhoud. Ondanks alle waarschuwingen stijgt 

de CO2-uitstoot nog steeds, jaar na jaar. We koersen af op een enorme ecologische en 

humanitaire ramp. 

De reactie van de Nederlandse regering op deze crisis is niet op de benodigde schaal. In de 

afgelopen decennia is de overheid er niet in geslaagd de CO2-uitstoot te beperken. Nederland blijft 

een van de hoogste uitstoters van broeikasgassen per persoon in Europa en draagt aanzienlijk bij 

aan vervuiling en vernietiging in andere landen.  

 



Waterschaarste, bosbranden, hittegolven, en extreme stormen hebben nu al gevolgen voor ecosystemen en 

gemeenschappen over de hele wereld. Er is geen veilig niveau van opwarming van de aarde of vernietiging van het 

milieu: we hebben de morele plicht vermijdbaar lijden te voorkomen door de CO2-uitstoot onmiddellijk te verminderen 

en de vernietiging van de natuur te stoppen. 
 

Het IPCC heeft ons gewaarschuwd voor de ernstige gevaren van meer dan 1,5°C opwarming. Het koolstofbudget dat ze 

hebben berekend voor een redelijke kans (2 op 3) om dit doel te bereiken, is uiterst klein. Zonder maatregelen is het op 

in 2028. Niet meegenomen factoren zoals methaan uit ontdooiende permafrost zouden dat budget nog verder kunnen 

verlagen. Het bereiken van CO2-neutraliteit in 2050 (het huidige doel van de regering) zou betekenen dat koolstof op 

grote schaal uit de lucht wordt verwijderd om de opwarming te beperken tot 1,5°C. Het probleem wordt dus 

doorgegeven aan toekomstige generaties. 

 

 

Als alle landen hun huidige toezeggingen nakomen zijn we als nog op weg naar een wereld die minstens 3°C warmer is. 

Zelfs het beperken van de opwarming tot 2°C, zoals overeengekomen in Parijs, zou het risico van het in gang zetten van 

feedbackloops niet voorkomen, wat zou leiden tot snelle en onomkeerbare veranderingen. Met dergelijke belangen en 

onzekerheden moet de overheid zich houden aan het voorzorgsbeginsel en de emissiereductie op dit moment 

maximaliseren. 
 

We eisen dat Nederland in 2025 CO2-neutraal is, wat betekent dat de uitstoot drastisch moet worden teruggedrongen 

en dat het kleine restant moet worden opgevangen. Koolstofverwijdering of -compensatie heeft technologische 

beperkingen en ethische nadelen, zelfs wanneer men vertrouwt op natuurlijke technieken zoals herbebossing. 

Compensatie is niet hetzelfde als een recht op vervuiling en de overheid moet prioriteit geven aan de emissiereductie. 
 

Klimaat gerelateerde en ecologische noodsituaties gaan hand in hand. Het zijn twee symptomen van hetzelfde 

disfunctionele systeem en ze versterken elkaar. Ontbossing versnelt de klimaatverandering, bosbranden en verzuring 

van de oceaan verminderen de biodiversiteit. Beide crises kunnen niet afzonderlijk worden opgelost. 
  

Nederland heeft een historische verantwoordelijkheid voor de uitstoot van broeikasgassen en milieuschade. Het is ook 

een welvarend land met veel technologische capaciteit. Het moet daarom het voortouw nemen bij deze overgang en de 

onrechtvaardigheid op milieugebied tot een minimum beperken. Dit omvat het nemen van verantwoordelijkheid voor 

de volledige ecologische voetafdruk, inclusief emissies van geïmporteerde producten en de internationale luchtvaart. 
 

De klimaat- en ecologische crisis heeft onevenredig grote gevolgen voor verarmde en gemarginaliseerde 

gemeenschappen. De transitie naar een duurzame economie moet voorrang geven aan de belangen van de meest 

kwetsbare mensen, in Nederland en wereldwijd, en gefinancierd worden door de sterkste vervuilers. 

 

We doen niet alsof we over alle oplossingen beschikken en we willen geen dingen opleggen aan de Nederlandse 

bevolking. In plaats daarvan stellen we een nationale burgervergadering voor, die de opdracht heeft om sociaal 

verantwoorde oplossingen te vinden om tegen 2025 CO2-neutraliteit te bereiken en het biodiversiteitsverlies te stoppen. 
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