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Het klimaat kan niet wachten op Bush

Kyoto ratificeren met of zonder de VS

Toen president George W. Bush eind maart aankondigde dat de Verenigde Staten
zich terugtrokken uit de onderhandelingen over het Kyoto Protocol, stak een storm
van protest op, zowel in de VS als overal elders in de wereld. Regeringen,
wetenschappers, religieuze leiders, vakbondsleiders en andere publieke figuren en
ook milieuorganisaties veroordeelden deze beslissing. Overal was te horen dat de
VS  zijn morele, politieke en juridische verantwoordelijkheid ontliep om internationaal
mee te werken aan de aanpak van het meest dringende internationale
milieuprobleem van de 21ste eeuw: de wereldwijde klimaatverandering. Het bezoek
van president Bush aan Europa dreigt te worden overschaduwd door woede omdat
de grootste producent van broeikasgassen ter wereld zomaar de internationale
klimaatonderhandelingen van de afgelopen twaalf jaar aan zijn laars lapt.

Greenpeace is ervan overtuigd dat het isolationistische beleid van de regering Bush
uiteindelijk gedoemd is te mislukken, zowel nationaal als internationaal. Het recente
overlopen van senator James Jeffords uit Vermont toont hoe groot de weerstand is
tegen Bush’ verwerping van Kyoto, tegen zijn energiebeleid en tegen de rest van zijn
harde rechtse agenda, zelfs bij gematigden binnen zijn eigen partij. George Bush
heeft geen mandaat van het Amerikaanse volk of het Congres om de internationale
klimaatgesprekken te kelderen.

Greenpeace roept de Europese Unie op voet bij stuk te houden tegenover Bush’
aanmatigende houding. DE EU moet inzien dat de meerderheid van het
Amerikaanse volk voorstander is van internationale acties om het klimaat te
beschermen. Europa moet bij zijn voornemen blijven om het Kyoto Protocol te
ratificeren en het op tijd in kracht laten treden voor de Rio+10 Conferentie in
Johannesburg in september 2002. Als dat niet lukt, kan de EU rekenen op scherpe
kritiek van de overgrote meerderheid van de Europeanen die werk willen maken van
de strijd tegen gevaarlijke klimaatwijzigingen. De publieke opinie en het Congres in
de VS gaan onverbiddelijk in de juiste richting. Uiteindelijk zal het Witte Huis volgen.
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Achtergrond

Toen George Bush in januari zijn intrek nam in het Witte Huis - nadat hij minder
stemmen had gekregen dan zijn belangrijkste rivaal Al Gore - beloofde hij plechtig te
handelen in een geest van verzoening en rekening te houden met de twee partijen.
Zo wilde hij proberen de bitse discussies die zo typisch waren onder Clinton te
temperen. Zijn aanvankelijke houding leek inderdaad die aanpak te bevestigen.
Maar begin maart werd duidelijk dat de vertegenwoordigers van de olieindustrie en
de wapenbedrijven die de meerderheid uitmaken in zijn kabinet (zie tabel I) het heft
in handen hadden genomen en dat er een keiharde rechtse agenda op tafel lag.

Milieugroepen wachtten met ingehouden adem op de eerste uitspraken van de
nieuwe regering met betrekking tot het onderwerp klimaatverandering. De publicatie
van de documenten van de drie werkgroepen van het Intergouvernementele Panel
over Klimaatverandering (IPCC) in januari, februari en maart bekrachtigden en
versterkten de wereldwijde consensus onder wetenschappers dat menselijke
activiteiten het klimaat aantasten en dat de gevolgen zwaarder zullen zijn en sneller
zullen optreden dan voorheen was gedacht. Dit nieuws plaatste het klimaat weer op
de voorpagina’s.

Begin maart nam de nieuwe directeur van het Amerikaanse Agentschap voor
Milieubescherming, Christine Whitman, deel aan de top van de leefmilieuministers
van de G8 in het Italiaanse Trieste, waar de klimaatwijziging bovenaan de agenda
stond. Terwijl zij haar woorden zorgvuldig wikte, liet zij een bemoedigend geluid
horen over de bereidheid van de VS om constructief deel te nemen aan de lopende
klimaatonderhandelingen. Zij tekende zelfs een slottekst, die als volgt luidde:

“Wij drukken onze bezorgdheid uit over de ernst van de situatie volgens
de bevindingen van het rapport van het IPCC. Aan het einde van COP6
engageren wij ons te streven naar een akkoord over de onbesliste
politieke punten en op een kosten-efficiënte manier de integriteit van het
milieu zoals in het Kyoto Protocol te verzekeren, gebruik makend van
alle mogelijke gelegenheden, inclusief vergaderingen van ministers. Een
succesvol resultaat van COP 6-bis is noodzakelijk om het Kyoto
Protocol snel in kracht te laten treden. Voor de meeste landen betekent
dit niet later dan 2002, met ratificeringsprocedures op het geschikte
moment.”

Tijdens de G8-top beklemtoonde Whitman dat er in de VS binnenlandse
maatregelen werden genomen, in het bijzonder met nadruk op de verkiezingsbelofte
van president Bush om de uitstoot van koolstofdioxide door Amerikaanse elektrische
centrales te beperken. Koolstofdioxide is de belangrijkste oorzaak van de door de
mens teweeggebrachte klimaatverandering.
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Een goede week nadat Whitman was teruggekeerd naar de VS, trok president Bush,
onder zware druk van de olielobby en de vertegenwoordigers ervan in het Congres,
zijn verkiezingsbelofte in. In een brief van 13 maart aan senator Chuck Hagel uit
Nebraska schreef hij: “Maar ik denk niet dat de regering de elektriciteitscentrales een
verplichte reductie van hun koolstofdioxide-uitstoot  moet opleggen …”, met de
bewering dat die maatregel te duur was. Hij wees ook op: “de onvolledige
wetenschappelijke kennis over de oorzaken van en de oplossingen voor de
wereldwijde klimaatverandering en het gebrek aan commercieel beschikbare
technologieën voor het verwijderen en opslaan van koolstof.”

Al snel stroomden de reacties vanuit de VS en van over hele wereld toe om die stap
te veroordelen en de regering kreeg onmiddellijk kritiek omdat zij de
wetenschappelijke basis van de opwarming van de aarde in vraag stelde.
Geconfronteerd met de aanhoudende kritiek is de regering sindsdien wat
teruggekrabbeld op het punt van de wetenschappelijke gegevens. Maar Bush’
houding was toch voldoende om de Nationale Academie voor Wetenschappen van
de VS  af te schrikken zodat zij niet overging tot het ondertekenen van een verklaring
ter ondersteuning van de wetenschappelijke bevindingen van het IPCC. Die
verklaring riep op tot steun aan de ratificering van het Kyoto Protocol en was
ondertekend door de nationale academies voor wetenschappen van Australië,
België, Brazilië, Canada, de Caribische landen, China, Duitsland, Frankrijk, Ierland,
India, Indonesië, Italië, Maleisië, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw Zeeland en Zweden.

Op 28 maart nam president Bush de laatste twijfels weg over wie de agenda bepaalt
in het Witte Huis door aan te kondigen dat de VS zich terugtrok uit de
onderhandelingen over het Kyoto Protocol. De reactie liet niet op zich wachten. Er
kwam een bijna universele veroordeling van Bush’ beslissing. Dat was de aanleiding
voor een wereldtournee van EU-ambtenaren op zoek naar steun voor Kyoto. Op de
meeste plaatsen konden zij op succes rekenen, maar niet in de VS. Sommige
Europese leiders koesterden nog wat hoop dat de VS nog zou terugkeren naar de
onderhandelingstafel, maar nu is het duidelijk dat dat niet het geval zal zijn.

De VS is gebonden door de Raamconventie van de Verenigde Naties over
Klimaatverandering (UNFCCC), waaraan het Kyoto Protocol ondergeschikt is. De
UNFCCC werd ondertekend door de vader van president Bush in 1992 en hetzelfde
jaar geratificeerd door de Amerikaanse senaat. De VS is gebonden door dat verdrag
dat probeert ‘de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een veilig
niveau te stabiliseren’. Dus wat de Verenigde Staten ook denken over Kyoto, zij zijn
juridisch verplicht om de doelstellingen ervan na te streven. De enige mogelijkheid
voor hen lijkt erin te bestaan de huidige onderhandelingen te proberen kelderen om
de weg te effenen voor een ‘alternatief’. Die ‘alternatieve’ aanpak wordt al beloofd
sinds eind maart, maar het publiek noch de geïnteresseerde regeringen hebben een
duidelijk tijdschema gekregen.  Het ‘alternatief’ van Bush zou nu volgens geruchten
klaar zijn op een bepaald moment NA het einde van de klimaatgesprekken van juli in
het Duitse Bonn.
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Oorspronkelijk was de vergadering in Bonn voorzien voor april of mei, maar zij werd
eind januari uitgesteld op verzoek van de Verenigde Staten, kort nadat Bush aan de
macht kwam. Alweer een vertragingsmanoeuvre.

De regering Bush drukt nog altijd haar ‘bezorgdheid’ uit over de klimaatverandering,
maar zij lijkt toch nog veel bezorgder om steun en een adempauze toe te staan aan
haar vrienden van de petroleumindustrie. Bush’ energieplan, uitgevaardigd in mei,
roept op tot een drastische verhoging van de energievoorziening, hoofdzakelijk op
het vlak van fossiele brandstoffen en kernenergie. Het plan is zo vaag dat het
onmogelijk is om met enige duidelijkheid de gevolgen voor de uitstoot van de VS te
berekenen. Het werd zowel in de VS als internationaal veroordeeld als ‘precies de
verkeerde richting uitgaand’ en het is duidelijk dat de realisatie ervan zou leiden tot
een verhoging van ten minste 35 percent - en dat in een land dat al verantwoordelijk
is voor ongeveer een vierde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het
lijkt niet waarschijnlijk dat enkele van de meest negatieve aspecten van het plan de
goedkeuring van het Congres zullen krijgen, maar toch zullen er waarschijnlijk
belangrijke investeringen komen in 19de-eeuwse energievormen als steenkool en
petroleum, terwijl er precies massale investeringen nodig zijn voor de ontwikkeling
van de technologieën van de 21ste eeuw zoals wind- en zonne-energie.

Conclusie
Terwijl dit rechtse drama zich voltrekt in Washington, mag de rest van de wereld zich
niet laten afleiden van de strijd tegen de klimaatverandering. De eerste stap is de
ratificering en het in kracht treden van het Kyoto Protocol. Het ‘alternatief’ van de
Verenigde Staten, als het al ooit komt, zal waarschijnlijk heel sterk zijn op het vlak
van retoriek, maar erg zwak wat betreft de doelstellingen en tijdschema’s voor het
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Het zal proberen de moeilijke
keuzes uit te stellen tot een moment in de toekomst waarop die keuzes zonder twijfel
nog veel moeilijker en duurder zullen zijn… en misschien ook tot een moment dat
het te laat is om de schade die wij aanrichten aan het klimaatsysteem van deze
aarde nog ongedaan te maken.

Het Kyoto Protocol gaat niet ver genoeg, dat klopt, maar de tekst is vooral op vraag
van de VS en door tussenkomsten vanuit het Amerikaanse bedrijfsleven afgezwakt
tot de huidige versie. De EU en de rest van de wereld kunnen niet wachten tot het
politieke klimaat in Washington verbetert of wachten op een of ander miraculeus
‘alternatief’ uit Washington. Dat zal er toch niet komen zolang de huidige regering
aan de macht is. De EU moet haar echte leiderschapscapaciteiten tonen, haar
belofte aan de bevolking nakomen en ermee instemmen het Kyoto Protocol te
ratificeren en toe te passen.

Dan moet de EU het protocol ook volledig toepassen en ook de volgende stappen
zetten die de conventie voorziet voor een verdergaande en sterkere vermindering
van de broeikasgassen. Tegelijk kan Europa misschien wachten op een teken dat
het gezond verstand is teruggekeerd in Washington en de VS opnieuw aan de
onderhandelingstafel verwelkomen. Wachten op Bush heeft geen zin.


