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Resultaten van de klimaatconferentie in Parijs
Het is bijna Kerst en de klimaatconferentie in Parijs is enkele weken geleden
afgesloten. Veel van de doelstellingen zijn gehaald. Alle deelnemende landen zijn
akkoord gegaan met de twintig pagina's tellende tekst en er zijn belangrijke afspraken
gemaakt om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk te voorkomen.

In Parijs zijn de volgende afspraken gemaakt (Bron: www.europe-nu.nl):
- Het verdrag treedt in werking als het bekrachtigd is door minstens 55 staten die samen
verantwoordelijk zijn voor minimaal 55 procent van de CO2-uitstoot.
- Doel is een zo snel mogelijk einde aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen.
Halverwege de 21e eeuw moet er een evenwicht zijn tussen alle uitstoot van
broeikasgassen en het vermogen van de natuur om deze te absorberen.
- De opwarming van de aarde moet worden beperkt. De wereldwijde stijging van de
temperatuur moet in 2100 beperkt zijn tot maximaal 2°C in vergelijking tot het niveau van
vóór de opkomst van de industrie (voor het jaar 1800). Er wordt gestreefd om de stijging
te verlagen tot maximaal 1,5 graad.
- Elke vijf jaar wordt het klimaatbeleid van alle landen geëvalueerd. De eerste controle
vindt plaats in 2023.
- Rijke ontwikkelde landen moeten ontwikkelingslanden met geld helpen hun uitstoot te
verminderen. Elk jaar moet er 91 miljard euro beschikbaar worden gesteld.
Er was veel vreugde in de zaal nadat het akkoord was gesloten. Maar zoals altijd zijn er ook
mensen met kritiek. Volgens de internationale milieuorganisatie Greenpeace gaan de
ambities om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden niet ver genoeg.
Milieudefensie vindt het teleurstellend dat er geen afspraken zijn gemaakt over de kosten
van klimaatrampen. Arme landen blijven volgens de organisatie de kosten van
klimaatverandering dragen. Ook is er kritiek op het feit dat in het akkoord afspraken
ontbreken over de vervuilende luchtvaart- en scheepvaartsector. Er is zeker wel een kern
van waarheid in de kritiek, maar is het nu geen tijd om zelf wat aan het probleem te gaan
doen? ‘Geen woorden maar daden’, zullen we maar zeggen.
We moeten onze ogen niet sluiten voor de problemen en staan gezamenlijk voor een grote
opgave om de CO2-uitstoot te verminderen en daardoor de opwarming van onze aarde en
de klimaatverandering te verminderen. We moeten nu aan de slag en zullen moeten leven
met het best haalbare compromis welke voor de meeste partijen acceptabel en betaalbaar is.
Door nu bij de kerstgedachte te blijven en onze strijdbijlen ver weg te werpen, kunnen we
samen proberen om in ons huis en op ons werk slimme en energiezuinige oplossingen te
bedenken en daardoor samen zoveel mogelijk de CO2-uitstoot te verminderen. Laten we
afspreken om nu eerst samen Kerst en Nieuwjaar vieren en dan direct in 2016 beginnen
maatregelen te nemen met een goed onderbouwd advies.
Kerst en de resultaten van de klimaatconferentie kunnen ook in Olst-Wijhe beginnen!
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Comfortteam Olst-Wijhe.
info@comfortteam-olstwijhe.nl of (0570) 561952

