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Inleiding milieubeweging 

Vandaag vieren we dat het Kyotoprotocol in werking treedt. Zoals jullie, de
zonnegeneratie, hopen wij van de milieubeweging dat deze zonsopgang het
begin zal markeren van een nieuw tijdperk in de strijd tegen de
klimaatverandering. 

We weten dat zonder eensgezinde actie op internationaal niveau, de
klimaatverandering binnen enkele tientallen jaren catastrofale gevolgen zal
hebben. Miljoenen mensen zijn bedreigd door overstromingen, hongersnood en
ziekte. De klimaatverandering zal watertekorten op een enorme schaal
veroorzaken en ontelbare soorten planten en dieren doen uitsterven. Effecten
die zich nu al laten voelen over heel de wereld, en vooral de armen in de
ontwikkelingslanden treffen. Maar ook de ontwikkelde landen zoals België zullen
niet ontsnappen. 

De snelheid en de omvang van de klimaatverandering laten ons maar heel
weinig tijd om actie te ondernemen. Het is dus heel belangrijk dat meer dan
zeven jaar na de ondertekening, het Kyotoprotocol eindelijk in werking treedt.

Zelfs al betekenen de doelstellingen die het protocol bevat, maar een eerste
stap in de goede richting, dan nog betekent Kyoto een belangrijke politieke en
symbolische vooruitgang. Dat Kyoto in werking treedt, opent de deur naar een
economie die gebaseerd is op hernieuwbare energie. De zon, de wind, de
planten, de golven en de zeeën zijn krachtige energiebronnen, die de natuur ons
geeft. Het zijn bronnen die de zonnegeneratie een zuivere, zekere en
onuitputtelijke energie garanderen. 

Morgen beginnen we te werken aan de toekomst. Om een klimaat te garanderen
dat onze planeet beschermt, en iedereen overal toelaat om waardig te leven.

De landen van de Europese Unie moeten het voorbeeld blijven tonen. Onder
andere met ambitieuze doelstellingen voor de reductie van broeikasgassen op
middellange en lange termijn.  

België moet haar woorden in daden omzetten, haar goede bedoelingen concreet
maken. We hebben dringend een lange termijn strategie nodig om onze uitstoot
van broeikasgassen te verminderen. Buurlanden als Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk hebben al zo’n plan. Als we de temperatuurstijging onder de 2°C
willen houden om catastrofale klimaateffecten tegen te houden, zullen we
reducties van de grootteorde van 30% tegen 2020 en 80% tegen 2050 nodig
hebben in de industrielanden zoals België. Deze doelstelling lijkt ambitieus,
maar is perfect haalbaar als we energiebesparing combineren met hernieuwbare
energie. Zoals de Europese Commissie vorige week nog stelde: we kunnen ons
energiegebruik met ongeveer de helft verminderen. En nog volgens de
Commissie wegen de kosten van het klimaatbeleid niet op tegen de baten ervan.



Dus op een moment dat de eerste effecten zich al laten voelen in de vier hoeken
van onze planeet, en dan nog vooral in de ontwikkelingslanden, moet de
klimaatverandering een absolute prioriteit worden op de internationale politieke
en economische agenda. 

De zon komt op in een hoopvolle wereld. Vandaag treedt het Kyotoprotocol in
werking. Morgen, geachte premier, geachte minister voor Leefmilieu, is het tijd
voor actie en vooruitgang! Een vooruitgang die ligt in moderne, propere en
innoverende technieken, niet in hun voorgangers die ons zoveel problemen
hebben bezorgd.

Het gaat over onze planeet, en zeker over die van alle toekomstige
zonnegeneraties

...


