
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

We bevinden ons in een ongekende wereldwijde noodsituatie die we zelf hebben veroorzaakt. De 

aanhoudende stijging van de antropogene broeikasgasuitstoot verstoort het complexe klimaatsysteem 

steeds meer. De genomen maatregelen zijn onvoldoende. De ongebreidelde vernietiging van de natuur 

vormt een existentiële bedreiging voor onze samenleving. 

De regering erkent de omvang van de crisis niet. Het klimaat en de ecologische noodsituatie worden 

zelden als een prioriteit gezien. Integendeel, deze situatie wordt consequent gemarginaliseerd als een 

secundaire zorg. De economische doelstellingen mogen niet in twijfel getrokken worden. Alleen als de 

mensen de crisis in haar volle ernst onder ogen zien, kunnen ze de urgentie van de benodigde 

verandering accepteren.  

 



 

Deze crises zijn geen verre vooruitzichten meer. De atmosfeer is al meer dan een graad opgewarmd en we zijn 

midden in de 6e massa-uitstervingsgolf. De afgelopen 5 jaar waren de warmste ooit. Afgelopen zomer kende het 

grootste deel van het noordelijk halfrond, inclusief Nederland, recordhittegolven, met meer doden als gevolg. 

De zeespiegelstijging vormt een reële bedreiging voor ons land. Het zou tegen 2100 meer dan een meter kunnen 

worden en daarna nog veel meer, waardoor de bescherming tegen overstromingen overbodig wordt. 
 

Dit zijn de woorden van het IPCC. Na decennia van nietsdoen is er geen tijd meer voor een langzame transitie. 

Het hoofd bieden aan het klimaatcrisis en de ecologische noodsituatie vereist snelle en substantiële 

veranderingen in alle domeinen van ons sociaal en economisch systeem. 

 

 

Decennialang hebben klimaatwetenschappers, activisten en politici hun best gedaan om een hoopvol verhaal te 

behouden over de klimaatcrisis en de afbraak van ecosystemen. Ze waren bang dat de omvang van de crisis 

mensen apathisch zou maken. Maar in plaats van bemoedigende actie gaven positieve verhalen ons allemaal een 

vals gevoel van tijd en veiligheid. Alleen als we de crisis in zijn volle ernst onder ogen zien kunnen we op grote 

schaal mobiliseren.  

 

  

Het is de plicht van de regering om haar burgers te beschermen en dus om eerlijk te zijn over de existentiële 

bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd. Het is de meest geloofwaardige boodschapper in tijden van 

crisis en kan ervoor zorgen dat de urgentie door een breed publiek wordt begrepen. Tenzij de regering openlijk 

over de noodsituatie communiceert en daarnaar handelt, kan zij niet van haar burgers verwachten dat zij de 

urgentie voor verandering begrijpen. 

De regering moet een klimaat- en ecologische noodtoestand uitroepen. Daarbij moet het de directe bedreiging 

erkennen, erkennen dat de milieucrisis als een prioriteit moet worden aangepakt en dat dit fundamentele 

veranderingen in ons huidige sociale en economische systeem vereist. Een dergelijke verklaring zou geen enkele 

vorm van noodbevoegdheid verlenen, maar wel een krachtig signaal afgeven en de burgers in staat stellen beleid 

aan te vechten dat niet in overeenstemming is met de noodsituatie. 

 

Hoewel de regering de meest geloofwaardige boodschapper is om te communiceren over de milieucrisis, 

spelen andere instellingen zoals de media en het onderwijs een uiterst belangrijke rol bij het uitleggen van de 

noodsituaties waarmee we worden geconfronteerd en bij het ervoor zorgen dat ze naar behoren worden 

behandeld. 
 

 
Een noodtoestand uitroepen is niet hetzelfde als in paniek raken. Bij een noodsituatie kunnen mensen zeer 

rationeel handelen en ontzettend gefocust worden. Talloze persoonlijke en historische voorbeelden laten zien 

dat mensen bij een noodsituatie snel hun prioriteiten kunnen verleggen, kunnen mobiliseren en handelen.

https://www.noaa.gov/news/2019-was-2nd-hottest-year-on-record-for-earth-say-noaa-nasa
https://www.worldweatherattribution.org/human-contribution-to-the-record-breaking-july-2019-heat-wave-in-western-europe/
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2019/32/more-deaths-during-recent-heat-wave
https://www.uu.nl/en/news/the-question-is-not-if-the-netherlands-will-disappear-below-sea-level-but-when
https://www.vn.nl/rising-sea-levels-netherlands/
https://www.newyorker.com/science/elements/the-other-kind-of-climate-denialism
https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/what-if-we-stopped-pretending
https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/what-if-we-stopped-pretending
https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/klimaatzaak/
https://theconversation.com/why-is-climate-change-still-not-top-of-the-news-agenda-123800
https://blog.usejournal.com/leading-the-public-into-emergency-mode-b96740475b8f

