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Meer Oorlog in Oekraïne

8 maart 2022
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Opslaan in leeslijst

De klimaatcrisis eist een even
snelle reactie van de wereld
Klimaatverandering De wereld reageerde razendsnel op
acute gevaren als corona en de Russische agressie. De
klimaatcrisis zou net zo voortvarend moeten worden
aangepakt, stelt Dirk Bezemer.

H

Lees ook:
Mens past zich niet snel genoeg
aan de klimaatverandering aan

et is volgende week twee jaar geleden dat de ‘intelligente’
lockdown begon. De alomvattende EU-sancties van 27
februari, die ook ons schaden, zijn dus de tweede keer in

twee jaar dat we de economie een dreun geven, willens en wetens.
Beide malen in naam van de strijd tegen een vijand: in 2020 een
virus, en in 2022 één van vlees en bloed.

Het was daarom een vreemd
toeval dat op de dag erna het
zesde IPCC-rapport
verscheen, dat oproept tot
sancties tegen onze
broeikasuitstoot. We hadden
dus juist twee keer laten
zien hoe goed we dat
kunnen, pijn nemen om
groter onheil te voorkomen.
De boodschap van het virus
in 2020 was: leg je economie
plat, zo hebben we het
tenminste opgevat. De
boodschap van Poetins
grensoverschrijdend gedrag
in 2022 is: verminder je afhankelijkheid van olie en gas, dat was
althans onze interpretatie. Beide keren hebben we goed geluisterd
en direct gehandeld. De boodschap van het zesde IPCC-rapport is:
code rood voor de mensheid. Interpretatie was niet nodig, de
boodschap was maar voor één uitleg vatbaar.

Er gebeurde tot nu toe wekenlang niets. En dat terwijl we heus snel
kunnen handelen. Op 27 februari 2020 werd patient zero in
Nederland gesignaleerd, op 17 maart had het kabinet een
steunpakket van tientallen miljarden klaar. Het kan nog sneller. Op
24 februari viel Rusland Oekraïne binnen, drie dagen later
presenteerde de EU zware sancties. Signaleert het IPCC geen grotere
dreiging?

Investeringen
We deden na februari 2020 en opnieuw na februari 2022 in weken
en dagen dingen die normaal decennia duren: grote
overheidsuitgaven, investeren in zorg en nu het leger, als één land
optreden terwijl we met 27 zijn. Zonder dat iemand zei dat het
moest, dat begrijpen we zo wel. Nu is er wel iemand die zegt dat het
moet: de hele wetenschappelijke gemeenschap zegt het met zoveel
woorden in dit zesde IPCC-rapport, en er gebeurt niets. Of is het
vreemd om binnen een paar weken actie te verwachten?

Er gebeurt niets, althans
vergeleken met rampen die
op mondiale en zelfs op
Europese schaal kleiner zijn.
Er zijn zes miljoen mensen
met corona overleden en
Oekraïne heeft 44 miljoen
inwoners. Dat zijn de
aantallen mensen waarom
het gaat, een kwantificering
van het leed dat we
bestreden en bestrijden met maatregelen die onze economie en ons
welzijn serieus pijn doen. We hebben het ervoor over, we snappen
dat het leed veel groter zal zijn als we niets doen. Als we te veel
broeikasgassen blijven uitstoten, zullen er 9 miljoen mensen per jaar
door klimaatverandering sterven tegen het einde van de eeuw. Over
de ecologische verliezen hebben we het dan nog niet. Op één of
andere manier begrijpen we dat toch niet. De mondiale CO -uitstoot
van 39,4 megaton in 2021 was vrijwel gelijk aan de 40,3 megaton in
2015 ten tijde van ‘Parijs’, dat een keerpunt moest worden. Om
opwarming tot 1,5 graad Celsius te beperken, zou de uitstoot nu fors
minder moeten zijn.

Klimaatverandering
Het is tekenend dat de grootste stappen in de Europese strijd tegen
klimaatverandering gebeuren als bijvangst van andere
noodsituaties. Zonder de uitstootdip tijdens corona was ons CO -
budget nu fors kleiner. Zonder de invasie was niet besloten de
Europese Green Deal versneld door te zetten. Zelf kunnen we het
nog niet, of niet snel genoeg.

Het gonst van de lessen die we uit deze oorlog kunnen trekken. Een
greep: eenheid in Europa is best belangrijk, ook soldaten hebben een
essentieel beroep, de Russische vijfde colonne is toch niet
onschuldig, oligarchen kun je best hun jacht afpakken, ook de
Russische Hermitage moet in de ban. We reageren overhaast, dat
kan niet anders, en sommige van deze nieuwe inzichten zullen de
tand des tijds niet doorstaan. (Sinds wanneer hoort het tot onze
westerse waarden om bezit af te pakken en samenwerking in kunst
en wetenschap te verbreken?). Maar de grootste les moeten we
blijkbaar nog trekken: dat in tijden van oorlog veel is geoorloofd,
geldt niet alleen voor de lockdown-oorlog tegen het virus of het
sanctiegevecht tegen Poetin. Het geldt bovenal in de strijd tegen
klimaatverandering.

Dirk Bezemer is hoogleraar

economie aan de Rijksuniversiteit

Groningen.
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Wie schopt de advocatuur een
geweten als de tanks binnenrollen?
Wat doe ik met een rubriek die
‘rechtsstaat’ heet als om de hoek opeens
een bloedige oorlog begint? En dan ook
nog een met precies zulke in puin
geschoten woonblokken die History…

MILITAIRE ONTWIKKELINGEN

West-Oekraïne komt nu ook onder
Russisch vuur

DIPLOMATIE

Westen voert druk op Rusland op

Lees ook deze artikelen

OPINIE KLIMAAT

De echte resultaten van 'Glasgow'
staan niet in het akkoord
Het Akkoord van Parijs begint zijn vruchten af te
werpen. Zogeheten climate clubs, kleinere
groepen van landen, brengen de klimaatdoelen
dichterbij, schrijft Pieter…
16 NOVEMBER 2021

KLIMAATADAPTATIE

Meeveren met de warmere
planeet
Het IPCC maakt deze maandag in een rapport de
balans op: past de wereld zich wel snel genoeg
aan aan klimaatverandering?
27 FEBRUARI 2022

We moeten ons sneller aanpassen
aan de klimaatverandering
De klimaatverandering noopt onder meer tot het
verplaatsen van woningen, landbouw en
industrie, schrijft Marjolijn Haasnoot.
4 MAART 2022

OPINIE KLIMAATBLOG

Oorlog in Rusland en het klimaat
zijn verstrengeld
De oorlog in Oekraïne leidt om begrijpelijke
redenen de aandacht af van klimaatbeleid. Maar
deze crises zijn met elkaar vervlochten, schrijft
Roebyem Anders.
4 MAART 2022

OPINIE RUIMTELIJKE ORDENING

Sla het op: bestrijd de droogte met
water van overstromingen
Ernstige wateroverlast én structureel drogere
zomers: breid de tijdelijke opslag van regenwater
drastisch uit, schrijft René Didde.
21 JULI 2021
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Online workshop Portretten
maken met Siegfried Woldhek
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Overstromingen in Duitse Ahrtal, in de zomer van 2021.
Foto Wolfgang Ra!ay/Reuters 
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