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wereld waar iedereen in vrede, veiligheid en vrijheid 
kan leven, zonder armoede. Om dat te bereiken bepaalt 
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VOOR EEN DUURZAME WERELD

De planeet en 
de mens redden

D e aarde warmt op, dat is een feit. Vrijwel iedereen is het er over eens 
dat de opwarming het gevolg is van meer broeikasgassen in de 
atmosfeer, vooral afkomstig van fossiele brandstoffen. Vandaag al 

smelten gletsjers en het noordpoolijs, stijgen zeespiegels en wordt het klimaat 
grilliger. Zelfs in ons natte België komen lange droge periodes vaker voor.

Act now! Nu of nooit! Hoe vaak hebben we dat al niet gehoord. Maar het is 
niet eenvoudig om met 195 landen overeen te komen over een krachtdadig 
optreden. De diverse landenallianties hebben zo hun eigen agenda. 
Toch kunnen we niet langer uitstellen. Want ook dat is een feit: als de 
klimaattop in Parijs eind dit jaar geen degelijk bindend akkoord oplevert, dan 
stevent de aarde af op een opwarming van meer dan 2°C, met alle gevolgen 
van dien. De grootste slachtoffers zullen hoe dan ook de armste landen zijn die 
zelf het minst tot de klimaatverandering hebben bijgedragen.

We mogen echter niet alleen de politici met de vinger wijzen. Zoals 
François Cornelis, ex-topman van Total, in dit nummer terecht opmerkt: 
‘De mensen zijn verknocht aan hun wagen en vliegreizen en willen hun huizen 
verwarmen. De oliesector vervult een behoefte.’ Voorlopig bestaan er immers 
onvoldoende alternatieven voor olie. Toch is de overgang naar een koolstofarme 
of –neutrale economie zeker doenbaar, als er maar voldoende wil is. Vandaag 
al kunnen individuele burgers hun gedrag aanpassen om de opwarming te 
temperen, zoals low-impact man Steven Vromman hier uit de doeken doet.

Ook al verdient de klimaatverandering onze aandacht, we mogen het bredere 
plaatje niet uit het oog verliezen. Het toonaangevende Stockholm Resilience 
Centre 1 (Stockholm University) heeft 9 domeinen (of grenzen) aangeduid 
die het leven op onze planeet bedreigen. Klimaatverandering en verlies van 
biodiversiteit hebben een globale impact, de 7 andere een meer lokale, maar 
met globale gevolgen. Daar horen onder meer de verzuring van de oceanen bij, 
het zoetwaterverbruik en chemische vervuiling. Twee domeinen - biodiversiteit 
en stikstofvervuiling - staan al in het rood en hebben dus de grens 
overschreden. Het klimaat en het landgebruik bevinden zich in de gevarenzone. 
Vervuiling doodt ruim twee keer zoveel mensen dan malaria, aids en tbc samen 
(p. 32).

Laten we het toch maar eens herhalen: act now! Het is echt hoogtijd dat we 
zorgzaam omspringen met onze planeet in al haar facetten. Ook inheemse en 
religieuze leiders, waaronder de paus, dringen aan op actie. ‘Het komt erop 
aan de menselijke vraag en het eindige aanbod van de planeet op elkaar af te 
stemmen,’ zegt Katherine Richardson van het Stockholm Resilience Centre. 
En niet om de planeet te redden. ‘De planeet zal zichzelf wel redden. 
We moeten de mens redden.’ Of misschien is het wel beide?

DE REDACTIE

1 www.stockholmresilience.org
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Intergouvernementeel Panel 
voor Klimaatverandering 
(IPCC) opgericht

Mijlpalen op weg naar Parijs

Van 30 november tot 11 december krioelt het in Parijs van de 
klimaatonderhandelaars en –activisten. Wordt het de top van de laatste kans? 
Glo.be had een gesprek met drie Belgische klimaatonderhandelaars.

CHRIS SIMOENS

De verwachtingen voor 
Parijs zijn hoogge-
spannen. Maar wat 
ligt er precies op tafel? 

‘In Parijs moeten we een wettelijk 
bindend klimaatverdrag kunnen 
afsluiten waarvoor alle landen zich 
engageren’, zegt Peter Wittoeck, 
hoofd van de Belgische delegatie 
op de klimaattoppen. ‘Het verdrag, 
dat in voege zal treden in 2020, moet 
ervoor zorgen dat de opwarming van 
de aarde minder dan 2°C bedraagt 
in vergelijking met de temperatuur 
voor de industriële tijd.’ Om dat 
te bereiken moet de uitstoot van 
broeikasgassen drastisch ingeperkt 
worden.
Zo engageert de EU zich vandaag 
al tot 40% vermindering tegen 2030 
en 80% in 2050. Tijdens de tweede 
helft van de 21ste eeuw moeten 
we klimaatneutraal zijn als we de 
2°C-doelstelling willen halen: even-
veel broeikasgassen worden geab-
sorbeerd als vrijgegeven. Dat vergt 
een verregaande omschakeling. De 
kostprijs is nochtans niet dramatisch 
hoog, zeker in vergelijking met 

het gigantisch prijskaartje van de 
klimaatverandering zelf.

Sterkste schouders
Natuurlijk dienen alle landen inspan-
ningen te leveren om de uitstoot te 
beperken. ‘Het komt erop aan die 
inspanningen eerlijk te verdelen, 
rekening houdend met de capaci-
teiten van de verschillende landen’, 
stelt Ulrik Lenaerts, vice-hoofd van 
de Belgische delegatie. De sterkste 
schouders dragen de zwaarste las-
ten. Diverse allianties (zie kader) 
hebben echter een verschillende 
visie over de verdeling van die las-
ten. De vrij radicale “bolivariaanse 
republieken”, maar ook India en 
China leggen de verantwoorde-
lijkheid graag bij de ontwikkelde 
landen. Nochtans behoren China 
en India vandaag tot de grootste 
uitstoters van broeikasgassen, al is 
de uitstoot per hoofd in India zeer 
beperkt. De EU erkent haar verant-
woordelijkheid, maar kan het budget 
dat de kwetsbare landen eisen, niet 
ophoesten. ‘In Kopenhagen/Cancun 
werd afgesproken om tegen 2020 
jaarlijks 100 miljard dollar aan het 
Zuiden te geven voor het klimaat’, 

zegt Jos Buys, EU-onderhandelaar 
voor fondsenwerving. ‘De ontwik-
kelingslanden willen dat het 100% 
overheidsgeld is, en dus voorspel-
baar, maar hoogstens 30 à 40% is 
mogelijk. Daarom moet de over-
heid de private sector aanmoedigen 
indien die zelf nog niet voldoende 
initiatieven neemt.’ Vandaag zou 
er jaarlijks 45 à 130 miljard dollar 
besteed worden, maar met zo’n 
grote marge is het duidelijk dat de 
informatie nogal vaag is. Daarom 
moet de klimaatsteun veel strakker 
worden opgevolgd.

Scherp toezicht
Een andere breuklijn gaat over 
het toezicht op de engagementen. 
Lenaerts: ‘De EU en de kwetsbare 
landen sturen aan op een sterk mul-
tilateraal systeem, met regels die van 
bovenaf opgelegd worden. Dat moet 
een scherp toezicht mogelijk maken. 
De “andere ontwikkelde landen” en 
de opkomende economieën hebben 
liever dat de landen zich individu-
eel engageren, zonder nauwlettend 
toezicht.’ En die laatsten lijken de 
bovenhand te halen. 

PARIJS 
2015

KLIMAATTOP 
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KLIMAAT

Kopenhagen: 
Bali road map 
gefaald

Durban: 
Green Climate 
Fund

Lima: 
individuele landen bepalen 
beperking CO2-uitstoot

PARIJS COP21
2009 2011 2014

Kopenhagen/Cancun: 
 2°C-doelstelling 
+ 100 miljard dollar 
per jaar voor Zuiden

2009
2010

5de IPCC-rapport 
impact mens op 
klimaat is zeker

2013

2015

KLIMAATFINANCIERING
Om de strijd tegen de klimaatverandering te financieren werden een aantal instrumenten in het leven geroepen.

GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
De “GEF” financiert mitigatie, ze wil dus de uitstoot van broeikasgassen tegengaan 
en/of de opslag ervan bespoedigen. Reeds voorzien in het klimaatverdrag van 1992, 
kwam het fonds effectief tot stand in 1995. Het geld komt van de ontwikkelde 
landen (verplichte bijdragen – 1 miljard dollar voor 4 jaar) en is bestemd voor 
ontwikkelingslanden. Het wordt verdeeld naargelang de noden. Op elke klimaattop 
wordt nagegaan of het klimaatgeld volgens de richtlijnen besteed werd.
De GEF betaalt enkel de meerkosten van de “mondiale milieuwinst” van een 
investering. Zo zal een land geld krijgen als het kiest voor een (duurdere) elek-
triciteitscentrale gestookt met gas in plaats van steenkool. Dat leidt immers tot 
minder CO2-uitstoot waar de wereld mee van profiteert.

De projecten werden aanvankelijk uitgevoerd door de Wereldbank, het VN-ontwikke-
lingsprogramma UNDP en het VN-milieuprogramma UNEP. Vandaag zijn onder meer 
ook de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO, regionale ontwikkelingsbanken 
en sommige nationale instellingen van ontwikkelingslanden bevoegd.
Onder de GEF vallen ook twee kleinere fondsen die adaptatie financieren met 
vrijwillige bijdragen: Least Developed Countries Fund en Special Climate 
Change Fund.
Naast klimaatverandering financiert de GEF ook biodiversiteit, internationale 
wateren, landdegradatie en “schadelijke stoffen en afval”.

www.thegef.org

GREEN CLIMATE FUND
Het GFC werd opgericht tijdens de top in Kopenhagen (2009) en is nog in de 
opstartfase. De ontwikkelde landen beloofden 10,4 miljard dollar, waarvan al 
57% is vastgelegd op 23 juli 2015 (zowel publiek als privaat). Het geld wordt 
gelijk verdeeld over adaptatie en mitigatie. Tot nu toe werden 20 instellingen 
goedgekeurd die projecten kunnen indienen, waaronder UNEP, regionale banken 
en nationale instellingen uit Rwanda, India en Venezuela.

http://news.gcfund.org/

KYOTOPROTOCOL
Met het Kyotoprotocol (1997) engageerden de ontwikkelde landen zich om hun 
uitstoot van broeikasgassen te beperken. Pas van kracht sinds 2005 omvat het een 
ingewikkelde set aan regels waarmee landen onder meer uitstootrechten kunnen 
verhandelen. Ontwikkelde landen kunnen ook investeren in ontwikkelingslanden 
(bijvoorbeeld in herbebossing) om hun doelstellingen te halen. Het Kyotoprotocol 
loopt af in 2020 en ligt in Parijs niet meer op tafel.

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
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ONLINE
www.cop21.gouv.fr
http://newsroom.unfccc.int/

BELGIË OP DE KLIMAATTOPPEN
België wordt sterk gewaardeerd voor zijn actieve bijdrage aan de kli-
maatonderhandelingen. Zo is ons land ruim vertegenwoordigd in alle 
expertgroepen en overlegorganen die het klimaatstandpunt van de EU 
uitstippelen. De Belgische delegatie op de klimaattoppen bestaat uit 
een vaste kern van een 15-tal mensen die continu present zijn. Daar-
naast krijgen ook de vertegenwoordigers van de civiele samenleving 
een officiële badge, een unicum! Ze kunnen niet mee onderhandelen 
maar hebben wel spreekrecht in de open vergaderingen. Ze mogen ook 
elke ochtend deelnemen aan de Belgische coördinatievergadering.

Wel slaagt België er al 6 jaar niet in om een akkoord te bereiken over de 
financiële bijdragen van de federale en de gewestregeringen. Tot nu toe 
springt vooral de Belgische Ontwikkelingssamenwerking bij (p. 7). Met 
een behoorlijk resultaat. Zo is België de 13de donor van het GEF Trust 
Fund, de 6de donor van het Least Developed Countries Fund en de 3de 
donor van het Special Climate Change Fund. Voor het Green Climate 
Fund betaalde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 50 miljoen 
euro. Het Brussels gewest leverde 600.000 euro en het Waalse gewest 
beloofde 1 miljoen euro.

De EU probeert dat recht te trekken 
met heel concrete langetermijn-
doelstellingen. Ook worden “her-
zieningscycli” voorzien: om de 5 
jaar zouden de resultaten van de 
diverse landen beoordeeld worden. 
Dat laat toe om waar nodig de landen 
aan te zetten hun inspanningen te 
verhogen.
Volgens de onderhandelaars heerst 
er een constructieve sfeer bij de 
tussentijdse onderhandelingen. De 
vooruitgang verloopt traag maar er 
is geen impasse. Hoopgevend is dat 
de landen die 57% van de mondiale 
uitstoot vertegenwoordigen, begin 
juli al hun Intended Nationally Deter-
mined Contributions (engagementen 
voor uitstootvermindering) hebben 
ingeleverd. ‘Bovendien is het Franse 
voorzitterschap heel actief’, zegt 
Lenaerts. ‘Frankrijk wil kost wat kost 
het fiasco van Kopenhagen vermij-
den.’ Ook alle grote landen willen 
een akkoord.

Goede kaarten
De kaarten liggen dus goed voor 
een degelijk akkoord. ‘Al zullen de 
ngo’s en de denktanks zeker kritiek 
hebben’, meent Lenaerts. ‘Dat is hun 
taak.’ De kans is wel vrij klein dat het 
akkoord meteen de 2°C-doelstel-
ling haalt. ‘Maar is het daarom een 
flauw akkoord?’, vraagt Wittoeck 
zich af. ‘Misschien wel, maar de 
herzieningscycli om de 5 jaar kunnen 
dat rechttrekken.’
‘Als het toch op een flop uitdraait, 
mogen we de 2°C-doelstelling defi-
nitief opbergen’, besluit Lenaerts. 
‘Na de top in Kopenhagen heeft het 
6 jaar geduurd eer er weer schot in 
de zaak kwam. Zoveel tijd hebben 
we niet meer.’ 

Allianties in 
het klimaatdebat
Diverse landen met een overeenstemmende 
visie hebben zich aaneengesloten.

AFRIKA
•• Zeer kwetsbare landen die zelf weinig 
bijdragen tot de klimaatverandering
•• Willen sterke vermindering van CO2-uitstoot 
(‘mitigatie’) en voorspelbare financiering om hun eigen 
klimaatweerbaarheid uit te bouwen (‘adaptatie’)

KLEINE EILANDSTATEN 
(AOSIS)
•• Gelijklopend met Afrika
•• Leggen sterk de nadruk op het 
bindend karakter van mitigatie
•• Willen een verzekeringssysteem (loss and damage) om 
klimaatrisico’s af te dekken (stijging zeespiegel…)

MINST ONTWIKKELDE 
LANDEN
•• Overlappen sterk met Afrika en Kleine Eilandstaten, de 
drie vormen samen de ‘kwetsbare landen’

BASIC (opkomende economieën 
Brazilië, ZuidAfrika, India en China)
•• Willen inspanningen leveren, maar leggen 
hoofdverantwoordelijkheid bij ontwikkelde landen
•• Eisen prioriteit voor eigen ontwikkeling 
tijdens de komende 10 jaar
•• Hebben liever geen sterk multilateraal systeem 
(top down) met regels en scherp toezicht

EUROPESE UNIE (met IJsland, 
Noorwegen)
•• Wil bindend akkoord en verregaande 
inspanningen voor mitigatie
•• Wil sterk multilateraal systeem met scherp toezicht
•• Wil kwetsbare landen financieren voor 
adaptatie, maar met beperkt budget

ANDERE ONTWIKKELDE 
LANDEN (VS, Australië, 
NieuwZeeland, Canada, Japan…)
•• Verkiezen engagementen van individuele landen 
(bottom up) in plaats van scherp multilateraal 
toezicht met regels en afspraken

AILAC (Colombia, Chili, Panama, 
Peru, Costa Rica, Guatemala, 
Dominicaanse Republiek)
•• Willen verregaande inspanningen 
voor mitigatie (zoals EU)
•• Willen stevige financiering voor adaptatie (zoals Afrika)
•• Bereid tot compromis

ALBA (onder meer Cuba, 
Venezuela, Bolivia, Nicaragua, 
Ecuador)
•• Ideologische kampioen van de armsten (‘bolivariaans’)
•• Willen eerst het engagement van de ontwikkelde 
landen zien en pas dan zelf meewerken
•• Vaak in coalitie met Arabische landen

GELIJKGESTEMDE 
ONTWIKKELINGSLANDEN 
(Argentinië, aantal ALBAlanden en 
Arabische en Aziatische landen met 
China en India)
•• Staan op de rem met radicale posities
•• Leggen verantwoordelijkheid bij ontwikkelde landen

ENVIRONMENTAL INTEGRITY 
GROUP (Mexico, ZuidKorea, 
Zwitserland, Liechtenstein, Monaco)
•• Uiteenlopende landen die nergens 
aansluiting vonden = soort ‘microkosmos’ 
van de klimaatonderhandelingen
•• Delen vrij ambitieus klimaatbeleid
•• Constructieve rol voor compromis

http://www.cop21.gouv.fr
http://newsroom.unfccc.int/
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Hoe steunt de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking 

de strijd tegen de klimaatverandering?

376
miljoen  €

Multilaterale organisaties
(ontwikkelingsbanken, UNEP, 

UNDP, Global Environment 
Facility…)

52
miljoen  €

Multilaterale klimaatfondsen
(Global Climate Fund, 

Least Developing 
Countries Fund)

38
miljoen  €

BTC, ngo’s, 
unversiteiten…

466
miljoen €

in 2014
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Kwetsbaar Bangladesh
eist voldoende compensatiebetaling

Bangladesh, door zijn geografische ligging uiterst kwetsbaar voor klimaat-
verandering, wil dat het Westen zijn klimaatschuld erkent. Prof. Mohammad 
Jahangir Alam, expert in de economie van voedsel-, landbouw- en energie-
beleid (Bangladesh Agricultural University), geeft meer uitleg.

MOHAMMAD JAHANGIR ALAM

Bangladesh wordt alge-
meen erkend als één 
van de meest kwets-
bare landen voor de 

impact van klimaatverandering. 
Vandaag al lijdt het land onder 
een veranderend klimaat: hoge 
temperaturen, variabele neerslag, 
stijging van de zeespiegel, en meer 
extreem weer met overstromingen 
en droogte tot gevolg. In de toekomst 
zullen de problemen alleen maar 
intenser worden. Als de klimaat-
verandering aanhoudt, zullen veel 
sectoren het hard te verduren krij-
gen: watervoorziening, landbouw, 
voedselzekerheid, biodiversiteit 
en gezondheid. Ook de kustgebie-
den, vooral in het zuiden van het 
land, zullen niet gespaard blijven. 
Dat alles zal de levens en het levens-
onderhoud van miljoenen arme 
mensen beïnvloeden. De opbrengst 
van gewassen zou met 30% dalen, 
wat een hoog risico op honger met 
zich meebrengt. Bovendien zullen 

door het warmere weer de gletsjers 
in de Himalaya smelten. Aanvankelijk 
zal dat leiden tot overstromingen en 
erosie, het verlies van vruchtbare 
bodem. Op lange termijn kunnen 
die gletsjers volledig verdwijnen. 
Daardoor zullen vele rivieren in 
zuidelijk Azië hun toevoer van water 
verliezen. En omdat Bangladesh één 
van de armste én meest bevolkte 
landen ter wereld is, zal de impact 
er des te groter zijn.

Klimaatschuld
Zoals bekend – en heftig bediscus-
sieerd – is vooral het ontwikkelde 
Westen verantwoordelijk voor de 
uitstoot van broeikaskassen, de 
voornaamste oorzaak van de opwar-
ming van de aarde. Het is dan ook 

evident dat de Westerse landen zich 
moeten inzetten om de klimaatver-
andering aan te pakken. Enerzijds 
door hun uitstoot te beperken, en 
anderzijds door de arme landen bij 
te staan omdat deze immers veel 
meer onder de klimaatverandering 
lijden. Dat betekent zowel mitigatie 
(beperking uitstoot) als adaptatie 
(aanpassing aan de nu al onver-
mijdelijke opwarming) ondersteu-
nen. Kortom, het Westen moet zijn 
klimaatschuld volledig erkennen.

Investeringen nodig
Van zijn kant doet mijn land zeker 
en vast inspanningen. Het heeft een 
actieplan uitgewerkt volgens de vier 
pijlers van de Bali Road Map: mitiga-
tie, adaptatie, technologietransfer en 
ontwikkeling en capaciteitsopbouw. 
Zo bestaan er vandaag al concrete 
maatregelen: schema’s om overstro-
mingen op te vangen, schuilplaatsen 
voor cyclonen, indijking van de kust, 
herbebossing van kustgebieden, 
systemen voor early warning en 
evacuatie… Maar deze maatrege-
len in praktijk brengen, vergt veel 
harde en zachte investeringen. Als 
laag middeninkomensland, arm 
en dicht bevolkt, heeft Bangladesh 
daar de middelen niet toe. Mijn 
land zal zich dan ook genoodzaakt 
zien intens samen te werken met 
de buurlanden. En het rekent van-
zelfsprekend op financiële steun 
van het Westen, dat toch als eerste 
verantwoordelijk is voor de huidige 
grillige klimaatpatronen.

Positie in Parijs
De klimaattop in Parijs eind dit jaar 
zal cruciaal zijn. Bangladesh zal 
er een globaal akkoord steunen 
en onderhandelen voor een wet-
telijk kader met duidelijke regels. 
Mijn land zal de Westerse landen 
proberen te overtuigen hun kli-
maatschuld te erkennen zodat zij 
voor de dag komen met voldoende 
“compensatiebetaling”. Alleen zo 
kan Bangladesh zich voorberei-
den op de zware gevolgen van de 
klimaatverandering.

Als laag 
midden-
inkomensland, 
arm en dicht 
bevolkt, heeft 
Bangladesh 
niet de 
middelen om 
zich aan te 
passen aan 
de klimaat-
verandering.” 
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KAREN DEL BIONDO 
11.11.11 – LIMA

Peru telt veel klimaten, 
waaronder een woes-
tijnachtig klimaat aan 
de kust, een vochtig kli-

maat in het Amazonewoud en een 
koud bergklimaat. Maar liefst 71% 
van de tropische gletsjers liggen 
in Peru. Hoewel het land slechts 
0,4% van de broeikasgassen in de 
wereld uitstoot, is de impact van de 
klimaatverandering er zeer groot.
De Movimiento Ciudadano frente 
al Cambio Climático (MOCICC) 
vecht al zes jaar voor een recht-
vaardiger klimaatbeleid in Peru. 
Antonio Zambrano, nationaal coör-
dinator van MOCICC, wijst erop dat 
klimaatverandering desastreuze 
gevolgen heeft voor landbouw en 
visserij, watervoorziening en het 
smelten van de gletsjers, en het 
Amazonegebied.

Automatische piloot
Het huidige beleid van de Peru-
viaanse regering volstaat volgens 
Zambrano echter niet om deze 
gevolgen aan te pakken. ‘Volgens 
de maatregelen van de regering 
blijft de Peruviaanse economie op 
automatische piloot verdergaan en 
wordt er weinig ondernomen. Neem 
bijvoorbeeld El Niño, een eeuwen-
oud terugkerend fenomeen. Het 
ministerie van Milieu heeft geen 
duidelijke planning voorzien om Peru 
daartegen te beschermen. Bovendien 
heeft het ministerie de neiging om 
de verantwoordelijkheid te spreiden 
over de verschillende ministeries en 
niveaus van de regering. Zo schuift ze 
de verantwoordelijkheid van zich af.’
Van 30 november tot 11 december 
2015 vindt de 21ste VN-klimaatcon-
ferentie plaats in Parijs (COP21). Tot 
oktober hebben de landen de tijd 

om hun nationale contributies aan 
de VN mee te delen. Dat zijn de 
inspanningen die zij bereid zijn te 
leveren om hun CO2-uitstoot te ver-
minderen. Een gevaarlijke aanpak 
volgens Zambrano: ‘De VN zou beter 
zelf bepalen welke inspanningen de 
landen en regio’s moeten leveren. 
Want door de landen de mogelijk-
heid te geven om, elk onafhanke-
lijk, mee te delen wat zij bereid zijn 
te doen, worden de inspanningen 
gefragmenteerd.’

Massale mobilisering
Zoals vele andere ngo-leden ver-
wacht Zambrano weinig van de 
COP21. ‘Sinds de COP15 in Kopen-
hagen geloven de sociale bewegin-
gen amper nog in het internationale 
onderhandelingsproces. Onlangs 
rees er weer wat hoop door het 
klimaatakkoord van de G7. Maar de 

algemene verwachting is dat, wat er 
ook beslist wordt op de COP21, het 
onvoldoende zal zijn.’
Om haar ongerustheid te uiten plant 
de civiele samenleving een massale 
mobilisering in het kader van de 
COP21. Zambrano: ‘We plannen een 
solidariteitsactie met de andere lan-
den van de wereld op 29 november. 
Daarnaast nemen we deel aan de 
grote demonstratie in Parijs tijdens 
de COP21. Bovendien proberen 
we het thema van klimaatveran-
dering op de agenda te zetten van 
bevriende organisaties. De strijd 
tegen klimaatverandering is immers 
nauw verbonden met de strijd voor 
landbouwland en de verdediging van 
mensenrechten en gendergelijkheid.’

MEER INFO OP 
DE TABLETVERSIE

Peru was gastheer van de 20ste klimaatconferentie van het VN-klimaatverdrag (COP20). 
Het land heeft een gevarieerd klimaat en is daardoor enorm kwetsbaar voor de gevolgen 
van klimaatverandering. Nochtans verwachten de civiele samenleving en de sociale 
bewegingen in Peru maar weinig van de volgende conferentie in Parijs.

Civiele samenleving Peru
schat uitkomst klimaattop somber in

Om haar 
ongerustheid 
te uiten plant
de civiele 
samenleving 
een massale
mobilisering 
in het kader 
van de COP21
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Waterbeheer in Vietnam
De klimaatverandering zal hard toeslaan in Vietnam: stijgende tem-
peraturen, meer neerslag en dus overstromingen, en een stijgende 
zeespiegel. Tegelijkertijd trekken mensen massaal naar de steden. 
De verstedelijking zal naar verwachting pieken tot 50% tegen 2050. 
De snelle uitbreiding van het stadsweefsel vormt een serieuze 
uitdaging voor de stedelijke planning.
Vandaag al heeft het land regelmatig te kampen met overstromin-
gen, met ernstige gevolgen voor levensonderhoud, infrastructuur 
en gezondheid. Hoe zal Vietnam omgaan met het toekomstig 
klimaat? Daarom wil de Vietnamese regering de risico’s van een 
ramp verkleinen en veerkrachtige stedelijke gebieden creëren.
BTC werkt samen met drie kustprovincies (Ha Tinh, Ninh Thuan 
en Binh Thuan) rond het programma Waterbeheer en stedenbouw 
in relatie tot klimaatverandering. Het programma gaat na hoe het 
veranderende klimaat de waterstromen en de zeespiegel zal beïn-
vloeden in deze provincies en welke impact de overstromingen 
zullen hebben. Samen met de lokale overheden zal bekeken 
worden welke aanpassingsacties mogelijk zijn om een antwoord 
te bieden op dergelijke bedreigingen. Zo kunnen bijvoorbeeld 
systemen ingezet worden die een vroegtijdige waarschuwing 
geven zodat de bevolking vlugger uit de gevarenzone geraakt.

Groene elektriciteit voor 
150.000 Rwandese gezinnen

Om de sociale en economische ontwikkeling in Rwanda te 
bevorderen, zet de regering zwaar in op elektriciteitsvoorziening. 
Vandaag produceert het land 130MW en heeft slechts 17% van de 
gezinnen toegang tot het elektriciteitsnet. Tegen 2018 wil Rwanda 
560MW produceren en 48% van zijn huishoudens aansluiten op 
het elektriciteitsnet. Doel is om zoveel mogelijk energie op een 
duurzame manier te produceren of te importeren.
In de energiesector spitst de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
zich toe op elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen en wil 
ze de toegang tot elektriciteit in plattelandsgebieden verhogen. De 
energievoorziening is bestemd voor sociale infrastructuur zoals 
gezondheidsfaciliteiten, scholen en overheidskantoren. Zo heeft 
BTC samen met de Rwandese overheid vier kleine waterkracht-
centrales gebouwd die bijna 5,5MW produceren en ongeveer 
150.000 gezinnen van elektriciteit voorzien. Elektriciteit naar het 
platteland brengen verandert het dorpsleven en verbetert de 
sociale dienstverlening. Er komt economische bedrijvigheid op 
gang en er worden meer banen gecreëerd buiten de landbouw.  
Ook werden zonnepanelen geïnstalleerd in 50 gezondheidscen-
tra. Met de aldus opgewekte elektriciteit kan het personeel de 
geneesmiddelen koel bewaren en ten allen tijde chirurgische en 
verloskundige ingrepen uitvoeren.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking pakt de klimaatverandering op diverse domeinen aan. Hoofd-
bekommernis: het Zuiden weerbaarder maken. Enkele voorbeelden van de gouvernementele en de mul-
tilaterale samenwerking, respectievelijk via de Belgisch Technische Coöperatie BTC en via internationale 
instellingen.

BELGIË MAAKT ZUIDEN WEERBAARDER

Het programma gaat na hoe het
veranderende klimaat de waterstromen en de 
zeespiegel zal beïnvloeden en welke impact de 
overstromingen zullen hebben
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Centrum voor proper water en 
sanitatie in de provincie Ninh Thuan.

Centrum voor proper water en 
sanitatie in de provincie Ninh Thuan.©
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BELGIË MAAKT ZUIDEN WEERBAARDER
Milieuvriendelijke scholen 

in Palestina
In Palestijnse scholen is de temperatuur vaak onaangenaam. 
In de winter is het ijskoud in de klaslokalen en in de zomer 
bloedheet. Op de westelijke Jordaanoever vinden steeds meer 
milieuvriendelijke bouwconcepten plaats om het comfort in de 
klaslokalen te verbeteren. Zo ook de school Wadi al Mughair in 
Hebron, een pilootproject dat volop gebruik maakt van geother-
mische energie en zonne-energie.
Op tien meter diepte bereikt de temperatuur het hele jaar door 
16 °C. Om deze geothermische energie te benutten, werden 
ondergrondse tunnels geïnstalleerd en aangesloten op de klassen. 
Ze zorgen tijdens de winter voor ‘warme’ lucht en brengen ‘koele’ 
lucht in de zomer. Zon-
neschoorstenen bren-
gen de luchtstroom 
op gang. Afhankelijk 
van de noden, kan de 
leerkracht de leidingen 
openen of sluiten.
De school heeft ook een 
innovatieve zonnemuur. 

Op de oostkant van het gebouw staan metalen panelen met kleine 
gaatjes die zonne-energie absorberen en zo lucht voorverwarmen 
in de winter vooraleer die naar de klaslokalen wordt gevoerd. 
Op de zuidkant zijn de klassen voorzien van zonnewering om de 
koelte in de zomer te bewaren. In de winter wordt ze weggehaald 
om de warmte van de zon te benutten.
De nieuwe school in Bakri gaat nog verder. Groene daken, 
zonnepanelen, zonnemuren, passieve verwarmings- en koe-
lingstechnieken… allemaal innovaties die energie besparen en 
aangepast zijn aan de moeilijke lokale weersomstandigheden. 
De school, resultaat van een architectuurwedstrijd en momenteel 
in ontwerpfase, moet het ultieme voorbeeld worden van milieu-
vriendelijkheid gecombineerd met benaderingen die het meest 
geschikt zijn voor kinderen.

De school Wadi al Mughair wordt een 
toonbeeld van eco-efficiëntie en comfort.

Groene elektriciteit tot op het platteland in Rwanda. ©
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Ondergrondse tunnele zorgen tijdens 
de winter voor “warme” lucht en brengen 
“koele” lucht in de zomer

Dankzij elektriciteit komt economische 
bedrijvigheid op gang en worden er meer 
banen gecreëerd buiten de landbouw



Tanzaniaanse bevolking beheert 
eigen hulpbronnen

In Tanzania staan natuurlijke hulpbronnen onder druk. Als de 
bevolking blijft groeien aan het huidige tempo en de natuurlijke 
hulpbronnen intensief uitgebuit blijven zonder herinvestering, 
zullen toekomstige generaties daaronder lijden. Intacte ecosys-
temen bieden immers een waaier aan diensten en inkomsten.
Daarom helpt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking via 
BTC de lokale bevolking in de Kilomberovallei om de natuurlijke 
hulpbronnen te beheren. Bedoeling is om het ecologisch even-
wicht in de vallei te bewaren terwijl de lokale bevolking beter 
in zijn levensonderhoud kan voorzien.
De lokale gemeenschappen krijgen de verantwoordelijkheid voor 
het beheer van de natuurlijke hulpbronnen, met de nadruk op 
wilde dieren, visserij en bossen. Zo blijft de rijke biodiversiteit van 
moerasland intact, wat de gevolgen van klimaatverandering afremt. 
Bovendien vergroot deze aanpak het ecologisch bewustzijn van 
de lokale bevolking en versterkt het de sociale banden zodat ze 
zich beter kunnen aanpassen aan een omgeving in verandering

Bedoeling is om het ecologisch 
evenwicht in de vallei te bewaren 
terwijl de lokale bevolking beter in zijn 
levensonderhoud kan voorzien

Least Developed Countries Fund| LDCF
Het LDCF werd in 2001 opgericht als kli-
maatfonds onder de Global Environment 
Facility GEF (zie p. 5). In 2014 gaf België 
12 miljoen euro steun aan LDCF. De totale 
steun bedraagt tot nu toe 49,44 miljoen euro. 
Het fonds voorziet met National Adaptation 
Programmes of Action (NAPA’s) dat de minst 
ontwikkelde landen zich aanpassen aan de 
klimaatverandering. Het gaat om activiteiten 

op korte termijn die de betrokken landen weerbaarder moeten 
maken. De Belgische partnerlanden met LDC-status ontwikkelden 
een NAPA met steun van het LDCF, verschillende programma’s 
zijn al in uitvoering.
In Burkina Faso heeft dergelijk project een belangrijke rol gespeeld 
om risico’s verbonden aan de klimaatverandering te integreren 
in zeven sectorspecifieke ontwikkelingsstrategieën. Bovendien 
diende het proces rond Burkina Faso’s nationaal aanpassings-
plan als een stimulans om op middellange en lange termijn de 
behoeften aan te passen.

BELGIË MAAKT ZUIDEN WEERBAARDER
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De Kilomberovallei.

Garnalen vissen in de Rufijirivier (Kilomberovallei).
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activiteiten: relevante weersinformatie toegankelijker maken 
voor boeren, waterbeheer en irrigatiesystemen verbeteren voor 
landbouwproductie, landbouwgewassen diversifiëren, alterna-
tieve activiteiten ontwikkelen als extra inkomen voor boeren, 
droogteresistente gewassen uittesten en nog veel meer.

Leefmilieuprogramma 
van de Verenigde Naties | UNEP

Klimaatverandering vormt één van de zeven 
prioritaire werkdomeinen van UNEP met 
focus op klimaatweerbaarheid, hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie. UNEP heeft 
partnerschappen met andere VN-instellingen 
en organisaties, zowel voor mitigatie (onder-
steunen koolstofarme ontwikkeling, groene 
economie) als voor adaptatie. In sommige 

Belgische partnerlanden voert UNEP samen met het VN-Ontwik-
kelingsprogramma UNDP het Poverty Environment Initiative uit: 
armoedebestrijding die rekening houdt met het milieu.
Ecosystem based adaptation is één van de pijlers van het kli-
maatprogramma van UNEP. Biodiversiteit en ecosysteemdiensten 
vormen een onderdeel van een algemene aanpassingsstrategie 
om mensen en gemeenschappen te helpen aanpassen aan de 
negatieve effecten van klimaatverandering op lokaal, nationaal, 
regionaal en mondiaal niveau. Gezonde, goed functionerende 
ecosystemen versterken immers de natuurlijke weerstand tegen 
de gevolgen van de klimaatverandering en verkleinen de kwets-
baarheid van mensen. Bovendien vormt beheer gebaseerd op 
ecosystemen een aanvulling op de traditionele acties zoals de 
ontwikkeling van infrastructuur. België, al lang partner van UNEP, 
geeft jaarlijks ongeveer 4 miljoen euro.

Agrobiodiversiteit in 
de Peruaanse Andes

Victor Rojas woont in Patahuasi, een hoger gelegen dorp in 
het centrale Andesgebergte van Peru. Hij is een Yachichiq, een 
bewaarder van voorouderlijke kennis. Van zijn vader en grootvader 
erfde Victor namelijk een enorme schat aan kennis over de rijke 
agrobiodiversiteit van Patahuasi. Vooral over de grote verscheiden-
heid van inheemse granen, peulvruchten en knollen. Hierdoor kan 
Victor succesvol boeren op verschillende hoogtes en is hij beter 
gewapend tegen de risico’s van het stormachtige Andesklimaat. 
Hij is ervan overtuigd dat dergelijke agrobiodiversiteit de sleutel 
vormt om de wereldwijde klimaatverandering aan te pakken. Zo 
inventariseerde Victor 124 variëteiten aan inheemse aardappelen, 
elk specifiek aangepast aan bepaalde hoogtes en ecologische 
omstandigheden.
Dankzij de inspanningen van Victor en andere lokale Yachichiq, 
riep het regionaal bestuur van Apurimac de districten Huayana 
en Pomacocha uit tot eerste “Agrodiversiteitsbewaarzone” in 
Peru. Een mijlpaal die het belang van de unieke en waardevolle 
agrobiodiversiteit van de Peruaanse Andes in de verf zet. Ondanks 
de klimaatverandering kan men op die manier de toekomstige 
generaties toch voedselzekerheid bieden. En dat alles in het 
kader van PRODERN, een project mee uitgevoerd door BTC en 
het Peruaanse Ministerie van Milieu.

Internationaal Fonds voor 
Landbouwontwikkeling | IFAD

Het Internationaal Fonds voor Land-
bouwontwikkeling (IFAD) ondersteunt 
arme boeren in ontwikkelingslanden om 
armoede en honger te bestrijden, maar 
ook om hun landbouwproductiviteit, 
inkomen en levenskwaliteit te verhogen.

Kleine boeren worden extra hard getroffen door de klimaatver-
andering. Daarom ontwikkelde IFAD een specifiek programma 
om deze boeren weerbaarder te maken tegen een klimaat in 
verandering: het Adaptation for Smallholder Agriculture Programme 
(ASAP). In 2013 ondersteunde de Belgische Ontwikkelingssa-
menwerking ASAP met een bijdrage van 6 miljoen euro.
ASAP is actief in meer dan 30 landen waaronder Mozambique, 
Niger, Mali, Marokko, Rwanda, Bolivia en Vietnam. Enkele 

Volgens Victor Rojas is agrobiodiversiteit 
de sleutel om de wereldwijde klimaat-
verandering aan te pakken
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De rijke agrobiodiversiteit lokt veel 
nieuwsgierige kijkers. ‘Yachichiq’ Victor Rojas, bewaarder van voorouderlijke kennis.
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De voorbije 15 jaar is de 
Vietnamese economie 
met een flinke 6% à 7% 
gegroeid. Deze groeit-

rend zal allicht aanhouden door het 
effect van de bevolkingsgroei, de 
snel toenemende verstedelijking, 
het veranderend consumptiege-
drag en de industriële ontwikkeling. 
Deze groei plaatst Vietnam ook voor 
nieuwe milieuproblemen. Het verou-
derde productie-apparaat verslindt 
immers energieen de natuurlijke 
hulpbronnen liggen er als het ware 
voor het rapen. Naar verwachting 
zal de uitstoot van broeikasgassen 
tussen 2010 en 2020 verdubbelen en 
in 2030 zelfs verdriedubbelen. Dat is 
een kwalijke trend met ingrijpende 
gevolgen. Vietnam is immers een 
van de landen die het meest aan 
klimaatverandering onderhevig 
zijn. Bovendien groeit onder de 
bevolking de bezorgdheid over 
de verontreiniging van lucht, water 
en bodem.

Ander economisch 
model

Om de uitdagingen op het gebied 
van energie, klimaat en milieu aan 
te gaan, tekende Vietnam in 2012 
een ‘nationale strategie voor groene 
groei’ uit. De drie pijlers zijn (1) een 
daling van de uitstoot van broeikas-
gassen en van de energie-intensiteit, 

(2) een industrie met betere mili-
euprestaties en meer aandacht voor 
‘groene’ sectoren en (3) de overstap 
naar duurzame consumptie stimule-
ren in een context van toenemende 
verstedelijking. Met zijn strategie 
voor groene groei wil Vietnam ook 
de meer structurele economische 
problemen aanpakken zoals het 
verouderd economisch systeem 
dat de internationale concurrentie 
hoe langer hoe minder het hoofd 
kan bieden. In vergelijking met de 
buurlanden zet Vietnam hoog in op 
groene groei. Zo streeft het land 
naar een jaarlijkse netto daling van 
de broeikasgasuitstoot na 2020). 
De doelstellingen zijn ook ruim. 
Zij houden ook de aanpassing aan 
de klimaatverandering in en de 
exploitatie van de eindige natuurlijke 
hulpbronnen.

De Vietnamese overheid is er zich 
terdege van bewust dat het kli-
maatthema hoog op de internatio-
nale agenda staat en dat heel wat 
donoren bereid zijn om de nationale 
inspanningen ter zake te onder-
steunen. België levert met een gift 
van 5 miljoen euro als een van de 
eerste landen een bijdrage aan de 
uitvoering van de strategie voor 
groene groei.
Met de Belgische steun zal een fonds 
opgericht worden dat studies, oplei-
dingen of proefprojecten financiert 
die Vietnam moeten helpen haar 
strategie in de praktijk te brengen. 
De eerste investeringen in het fonds 
komen van België en Vietnam zelf. 
Ook de internationale gemeenschap 
zal middelen bijdragen.

Baan ruimen voor een 
duurzame economie

De Belgische bijdrage bestaat erin 
de belangrijkste hinderpalen in 
kaart te brengen die in de weg 
staan van de nodige investeringen 
en van de overschakeling naar een 
meer duurzame economie (moeilijk 
te veranderen gewoonten, geen 
functioneel institutioneel en wet-
gevend kader, financiële of fiscale 
drempels, gebrek aan technische 
kennis…). Vervolgens is het zaak de 
acties te ondersteunen om al deze 
hindernissen uit de weg te ruimen. 

Vietnam kent een enorme economische groei en stoot ook steeds 
meer broeikasgassen uit. Het land kiest nu voor een groenere toekomst. 
België ondersteunt de omschakeling. 

VIETNAMESE 
ECONOMIE 
VERGROENT 

CLAUDE CROIZER, 
JEROME MEESSEN, BTC

De bezorgd-
heid over de 
verontrei-
niging van 
lucht, water 
en bodem 
groeit onder de 
bevolking
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Het vernieuwende karakter van 
het project vereist dat bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de 
geleerde lessen en de communicatie 
tussen de betrokken partijen. Het 
project loopt van begin 2014 tot juni 
2019. Het beheer is in handen van 
een Vietnamees team, ondersteund 
door een Belgisch expert. Het team, 
dat vanuit Hanoi werkt, coördineert 
de activiteiten onder het toezicht 
van het ministerie van Planning en 
Investeringen.
In deze context ging het projectteam 
van start met het ontwerpen van het 
wettelijk en operationeel kader van 
het fonds. Ze werken ook aannbe-
heersysteem dat, onder andere, 
moet voldoen aan de eisen van de 
“Green Climate Fund” VN.
Concreet bepaalt men de structuur 
van het fonds, de manier van besluit-
vorming over de selectiewijze en de 
selectiecriteria. Een ander aspect van 
de projectwerking is de begeleiding 

van drie testprovincies die de groene 
groeistrategie op provinciaal niveau 
zullen uitstippelen waarbij ze de prio-
riteiten vastleggen en een inschatting 
maken van de kosten en baten van 
de acties op lokaal niveau.

Na de strategie: 
de resultaten!

Voor Vietnam en de andere landen in 
Zuidoost-Azië zijn de gevolgen van 
klimaatverandering en de energie-
problematiek net iets tastbaarder. 
Meer dan ooit, moet een nieuwe 
welvaart modus worden bedacht 
om gelijke rechten en het welzijn 
van allen te verzorgen zonder oog 
te verliezen voor de grenzen van 
het milieuDe groene groeistrate-
gie van de regering is een eerste 
hoopgevende stap waarvan nu de 
eerste concrete resultaten worden 
verwacht. Het gaat daarbij niet alleen 
om “groene” projecten maar ook om 
het voeren van een samenhangend 

beleid, meer bepaald op energie-
gebied. Er staat veel op het spel 
en de verwachtingen zijn hoogge-
spannen. Het lopende project heeft 
tot doel structuur te brengen in de 
financiering van de groene groei 
en te voorzien in de mechanismen 
die nodig zijn voor de uitvoering 
ervan op een verantwoorde wijze.
Dit alles gaat met vallen en opstaan 
(beleidsconcurrentie, een efficiënte 
administratie, de coördinatie met 
de andere donoren, enz.) maar 
het eerste werk zoals de ontwik-
keling van een operationeel kader 
voor het fonds is geleverd en dat is 
alvast een stevig fundament voor de 
proefprojecten die in de komende 
maanden op stapel staan.
Nu nog hopen dat dit initiatief de 
weg heeft geëffend voor andere 
landen en voor nog andere Bel-
gische initiatieven. Meer over de 
verdere ontwikkelingen op de site 
en de blog van de BTC!

“GROENE GROEI”: 
WAT IS DAT EIGENLIJK?   
Het begrip’Groene groei’ maakt begin jaren 2000 opgang als instrument voor duurzame ontwikkeling. Het 
uitgangspunt is dat de ontwikkeling van ‘groene  sectoren’ een impuls kan geven aan de economische 
ontwikkeling  en tegelijk het natuurlijk kapitaal en daarmee ook het welzijn helpt in stand houden.  Toch 
bleef kritiek niet uit. Zo is het niet zeker of of de ‘ontkoppeling’ van  wereldwijde economische groei met 
zijn globale milieu-effecten wel mogelijk is.  Bovendien steunt groene groei op een kosten-batenanalyse 
die nauwelijks rekening houdt met de onrechtstreekse gevolgen, de toekomstige generaties of bepaalde 
niet-becijferbare effecten. Ten slotte weegt groene groei de sociale dimensie van duurzame groei vrijwel 
niet mee.
Hieraan verhelpen kan door andere invalshoeken te kiezen : de basisbegrippen van groene groei ver-
ruimen met een sociale dimensie (cfr. de begrippen ‘groene economie’, ‘inclusieve groene groei’, of de 
integratie van de culturele dimensie door heel wat Aziatische landen), er andere beleidsterreinen bij 
betrekken of groene groei niet louter zien als een aanloopfase.  Toch is er ook nood aan een meer holis-
tisch model zoals mag blijken uit het ‘New Development paradigm’ dat het Koninkrijk Bhutan onlangs 
indiende bij de Verenigde Naties. Dit model bevat niet alleen de vele componenten van de inmiddels wel-
bekende index van het “Bruto Nationaal Geluk” maar ook een evaluatiemethode fundamenteel verschilt 
van het groeimodel. Zo zijn er voor elke component van de index “verzadigingsdrempels” vastgelegd.

België steunt 
als een van de
eerste landen 
de strategie 
voor groene 
groei
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STEVEN VROMMAN

Er bestaan heel wat ver-
banden tussen klimaat-
verandering en ontwik-
kelingssamenwerking. 

Zo wordt de ontwikkeling in het 
Zuiden ernstig bedreigd door de 
klimaatverandering, die vooral het 
gevolg is van de uitstoot in het Noor-
den. Bovendien reageert de modale 
burger op een vergelijkbare manier. 
Zowel Noord-Zuidsamenwerking 
als klimaat blijven voor velen een 
ver-van-mijn-bedshow, waarbij de 
opmerking ‘daar kan ik toch niks aan 
doen’ steeds opnieuw naar boven 
komt. Als we echter wat breder 
kijken en zien hoe in onze wereld 
alles samenhangt, dan is niks min-
der waar. Zowel rond mondiale 
ongelijkheid als klimaat kunnen wij 

in het Westen een hoofdrol spelen. 
Als burger en consument hebben 
we heel wat hefbomen om wél iets 
te doen.

Bewuste consument
Te beginnen met de rol die we het 
beste kennen, onze rol als consu-
ment, als gebruiker van allerlei 
goederen en diensten. Het is een rol 
die steeds belangrijker is geworden 
– volgens sommigen worden we 
zelfs geboren als consument. Als 
je geen aandacht besteedt aan je 
consumentengedrag draag je bij aan 
een wereld waarin we grondstoffen 
opgebruiken, mensen uitbuiten en 
de planeet opwarmen. Je denkt toch 
echt niet dat je goedkope boontjes 
uit Kenia kan kopen zonder dat 
daar verborgen sociale of ecolo-
gische kosten aan vast hangen? 

Volgens Steven “Low impact man” Vromman zijn klimaatverandering noch 
ontwikkelingssamenwerking een ver-van-ons-bedshow. Door ons gedrag hebben we een niet te 

onderschatten impact op het klimaat en dus ook op de leefomstandigheden in het Zuiden. 

WE KUNNEN
HET KLIMAAT

NOG REDDEN

Een T-shirt dat voor twee euro in 
de winkel ligt, is enkel mogelijk 
als daar een of andere vorm van 
uitbuiting aan te pas komt. Het-
zelfde verhaal geldt voor speel-
goed, elektronica en een groot deel 
van onze consumptiegoederen. 
Dat soort informatie bevordert het 
consumeren natuurlijk niet, daarom 
doet de industrie er alles aan om de 
neveneffecten ervan uit beeld te hou-
den. Nieuwe wagens worden afge-
beeld in adembenemende natuurge-
bieden en de etiketten van kipfilets 
tonen lachende kippetjes op een 
idyllisch neerhof, terwijl ze eigen-
lijk in kooien vetgemest werden… 
In slaap gewiegd door dat soort 
mistgordijnen, blijven we via ons 
uitgavenpatroon mee verantwoorde-
lijk voor wat we eigenlijk niet willen. 
Om daar iets aan te veranderen 

Als we de 
grote uit-
dagingen 
overlaten
aan de inter-
nationale 
conferenties,
zou het wel 
eens te laat 
kunnen zijn”



MEER WETEN?
Stop met klagen - 
Doe-het-zelf gids voor een 
vrolijke nieuwe wereld
Steven Vromman 
(Uitgeverij Borgerhoof 
& Lamberigts)
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hebben we bewuste consumen-
ten nodig. Mensen die de talloze 
reclameboodschappen kritisch 
bekijken en op hun hoede zijn voor 
producten aan dumpingprijzen. 
Door te vragen naar en te kiezen 
voor eerlijke producten stimuleer je 
de producenten immers om andere 
keuzes te maken.

Kleinere voetafdruk
Een tweede manier om zowel de 
klimaatuitdaging als de ontwikkeling 
in het Zuiden te bevorderen, is onze 
ecologische voetafdruk verkleinen. 
Onze levensstijl - de vierde grootste 
voetafdruk ter wereld! - valt absoluut 
niet vol te houden noch te veral-
gemenen. Als alle wereldburgers 
zoals ons zouden leven, hebben 
we drie extra planeten nodig. Als 
we het Zuiden ernstige kansen op 
ontwikkeling willen geven, moeten 
we ons energiegebruik en onze 
CO2-uitstoot beperken.
Een aantal acties hebben impact 
op onze ecologische voetafdruk:
• De energievraag verminderen: 
kleiner gaan wonen, grondig isole-
ren, zuinige toestellen aanschaffen, 
spaarzaam omspringen met licht, en 
energiebronnen (ook de groene) 
verstandig gebruiken.
• Kiezen voor hernieuwbare 
energie: stap over naar een leveran-
cier van groene stroom of installeer 
een zonneboiler of zonnepanelen. 
Aandeelhouder worden van een 
coöperatieve voor hernieuwbare 
energie is ook een optie.
• De voedselvoetafdruk verklei-
nen: minder of geen vlees eten, 
kiezen voor de korte keten en voor 
seizoensgebonden biologisch voed-
sel. Kies voor een fairtradelabel als 
het gaat om producten die uit het 
Zuiden komen (koffie, chocolade, 
bananen…).
• De mobiliteitsvoetafdruk ver-
kleinen: gebruik zo weinig moge-
lijk de auto en doe beroep op het 
openbaar vervoer, neem de fiets 
of ga te voet. Carpoolen en je auto 
delen kan ook.

• Anders omgaan met spullen: 
minder kopen, hergebruiken, repa-
reren, delen en ruilen.
• Het vliegtuig vermijden: een 
trip naar New York zorgt voor even-
veel CO

2
-uitstoot als een jaar lang 

verwarming en energie van een 
gemiddeld Belgisch huishouden.

Actieve burger
We zijn echter veel meer dan 
zomaar consumenten. We zijn 
tegelijk burgers die functioneren 
in diverse groepen: we behoren 
tot een gemeente, een stad of regio 
en zijn lid van een vereniging of 
vakbond en hebben een kring van 
vrienden en collega’s. Uiteindelijk 
maken we deel uit van een grote 
club met pakweg 7,3 miljard leden, 
namelijk de mensheid. De echte 
sleutel tot verandering ligt in hoe 
we ons opstellen in de netwerken 
waar we een rol spelen. Laat je 
niet ontmoedigen door de mantra 
‘het maakt toch geen verschil wat 
je doet, je kan toch niks verande-
ren’. De impact van een individu 
lijkt misschien beperkt, maar met 
enkele medestanders kan je een 
hele beweging op gang brengen.
Engageer je bijvoorbeeld voor een 
van de vele ngo’s die in ons land 
actief zijn. Doe vrijwilligerswerk 
bij een lokale groep die werkt rond 
vluchtelingen of bij een financiële 
campagne van een ngo. Informeer 
je over het Noord-Zuidbeleid van je 
gemeente en spreek de bevoegde 
schepen aan om er meer aandacht 
aan te schenken. Informeer 
je over wat er in de wereld 
gebeurt via bijvoorbeeld Glo.
be of MO*-magazine. Plaats 
je handtekening voor de vele 
acties rond mondiale campagnes. 
Denk op het werk, met buren of 
vrienden na over lokale acties 
rond duurzame energie of voed-
sel. Neem deel aan campagnes 
zoals ‘dagen zonder vlees’ of de 
‘klimaatzaak’ of koop een aandeel 
van een coöperatieve die actief is in 
de sociale of duurzame economie. 
Wijs politieke vertegenwoordigers 
op het belang van een ambitieus 
beleid rond klimaat en Noord-Zuid. 
Hang een affiche van 11-11-11 voor 
je raam of doe een schenking voor 

een ngo. Help je kinderen en col-
lega’s mee zich bewust te worden 
van de samenhang tussen onze 
manier van leven en de gevolgen 
voor het Zuiden en voor de komende 
generaties.
Er zijn dus ontelbare manieren 
waarop wij zélf keuzes kunnen 
maken die zowel het klimaat als 
de ontwikkelingslanden ten goede 
komen. En uit mijn persoonlijke 
ervaring kan ik stellen dat een 
levensstijl met een kleinere voet-
afdruk gezonder, goedkoper en 
socialer is! Als we ervoor kiezen om 
de grote uitdagingen over te laten 
aan de internationale conferenties, 
zou het wel eens te laat kunnen 
zijn. Daarom nog een laatste 
oproep: probeer er bij te 
zijn op 29 november. 
Bij de belangrijke 
klimaattop in Parijs 
kan een massale 
druk van de poli-
tieke opinie onze 
leiders misschien 
de nodige moed 
bezorgen om te kie-
zen voor een echte 
koerswijziging. En geef 
toe, Parijs is helemaal niet 
ver van ons bed.

Fotos:
© signelements - Shutterstock - 
Fotolia (Ludovic L’HENORET - 
Visions-AD - Périg MORISSE)



De zaï-methode in Benin
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CHRIS SIMOENS

De veelgeplaagde Sahel 
kent als het ware een 
traditie van droogte en 
de situatie wordt er niet 

beter op’, zegt Moussa Badji, water-
expert bij Buitenlandse Zaken. ‘Zo 
duurt het regenseizoen in Senegal en 
Burkina Faso vandaag 3 à 4 maanden 
in plaats van 5 à 6. Bovendien ver-
mindert het debiet van de rivieren en 
daalt de grondwatertafel. De bevol-
king moet dus veel dieper graven om 
water te vinden voor dagdagelijks 
gebruik en bevloeiing.’
Sahelboeren moeten hun gewassen 
telen in quasi-woestijnen. Toch be-
staan er eeuwenoude technieken die 
doodse akkers kunnen omtoveren 
tot groene oases, zelfs bij de huidige 
schaarse regenval. Natuurlijk kan 
men regenputten aanleggen om 
het regenwater zoveel mogelijk op 
te vangen. Of kunstmatige poelen 
waar het vee kan drinken. Maar bij 
langdurige droogte volstaat dat niet.

Technieken 
uit de vergeetput

Door de klimaatverandering zullen regio’s zoals 
Centraal-Amerika, het Middellandse Zeegebied 
en de Sahel steeds meer te lijden hebben onder 
droogte. Moeten we het dan maar hoogtech-
nologisch aanpakken? Of leveren traditionele 
technieken onverhoopt succes op?

Zaï en halve manen
Kleine ingrepen in het landschap 
zijn veel doeltreffender. Zo kan men 
op een helling stenen muurtjes 
bouwen in de vorm van een halve 
maan. Bij regen wordt het afvloeiend 
water door de muurtjes tegenge-
houden, zinkt het in de grond en laat 
het een laagje vruchtbaar bezinksel 
achter. Als de boeren net voor het 
regenseizoen een boompje planten 
binnen de halve maan, dan heeft 
het meteen voldoende water om 
stevig te groeien.

Een andere techniek bestaat erin 
lange, slingerende muurtjes te 
bouwen op verschillende hoogteli
jnen op een helling, bijvoorbeeld op 
500m, 520m, 540m… De muurtjes 
houden afstromend regenwater 
gedeeltelijk tegen, de rest stroomt 
door tot aan het volgende muurtje, 
enzovoort. Ook hier krijgt het water 
meer tijd om in de bodem te drin-
gen en zet het bezinksel af tegen 
de muurtjes. Op het land tussenin 

telen de boeren onder meer granen. 
Terzelfdertijd wordt het bodemwater 
aangevuld.
Eenvoudig maar ingenieus is de zaï
methode die vooral in Burkina Faso 
gebruikt wordt. In het mulle zand 
worden putjes gegraven van 20cm 
diep, met een diameter van 25cm, 
op 90cm van elkaar. Het uitgegraven 
zand ligt als een muurtje rondom de 
laagste helft van de put. Resultaat: bij 
de eerste regenval vloeit het water 
van de helling en vult de putjes. 
Daar dringt het in de bodem. Dat is 
het moment om de putjes te vullen 
met compost of mest, gemengd met 
zand, samen met zaad van een boom 
of gewas. Zo kan het zaad kan goed 
ontkiemen en groeien waardoor de 
oogst verdubbelt!
Dat eenvoudige technieken wonder-
baarlijke resultaten kunnen opleve-
ren, bewijst het succes van Onder-
nemers zonder Grenzen (kader). 
4500 hectare dor land werd opnieuw 
groen en leefbaar.

Waterman
In India hebben ze onder meer de 
traditionele “johads” ontwikkeld: een 
stelsel van riviertjes en kanalen die 
uitmonden in ondergrondse waterre-
servoirs. De reservoirs kunnen een 
paar honderd meter diep zijn, en 
hebben rotsachtige wanden. 

‘

Hoogtechno-
logische 
oplossingen 
zijn echt niet 
altijd de beste

Halve maanvormige muurtjes
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DE AARDE
WARMT OP!

ANNE-MARIE VAN DER AVORT

KLIMAAT IN 
VERANDERING

Het klimaat: wat is dat eigenlijk? Kortweg 
omschrijft het Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) het klimaat 
als het “gemiddelde weer”. Het klimaat 
wordt dus gekenmerkt door gemiddelden 
in temperatuur, wind en neerslag op een 
bepaalde plaats, gedurende een langere 
periode (meerdere jaren tot decennia).

Het klimaat wordt beïnvloed door een reeks 
parameters, waaronder de luchtstromingen 
in de atmosfeer, de stromingen in de oceaan, 
het reliëf en de zonne-energie die op de 
aardoppervlakte valt.
Op basis van die parameters kunnen we 
op aarde 6 klimaattypes onderscheiden. In 
België leven we in een gematigd zeeklimaat. 
Kenmerken daarvan zijn onder meer neer-
slag verspreid over het hele jaar en relatief 
zachte temperaturen. Kort samengevat: 
frisse, vochtige zomers en relatief zachte, 
regenachtige winters.

Broeikaseffect

Al in de jaren ’60 en ’70 trokken weten-
schappers aan de alarmbel. Ze merkten 
op dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer 
toenam en leek samen te gaan met stijgende 
wereldwijde temperaturen.
Wat heeft koolstofdioxide of CO2 er mee te 
maken? Op zich is de opwarming van de 
aarde een natuurlijk verschijnsel: zonder de 
zogenaamde “broeikasgassen” in de atmo-
sfeer, die een beschermende laag vormen en 
de warmte van de zon vasthouden, zou de 
gemiddelde temperatuur op aarde -18°C zijn 

in plaats van een gemiddelde 15°C. Het leven 
op aarde zoals wij het kennen, is dus slechts 
mogelijk door dat broeikaseffect. Hoe werkt 
het concreet? Een deel van het zonlicht dat de 
aarde bereikt, wordt onmiddellijk teruggekaatst. 
Een ander deel wordt opgeslorpt door de 
aarde en warmt haar op. Deze warmte wordt 
afgegeven in de vorm van infraroodstraling. 
Broeikasgassen - waterdamp, CO2, methaan, 
ozon, distikstofoxide, chloorfluorverbindin-
gen - absorberen deze straling gedeeltelijk, 
waardoor de atmosfeer opwarmt.

THEMATISCHE
FICHE

Bron: International Energy Agency

CO2-uitstoot door fossiele
brandstoffen (2012)
(in miljoen ton per land of regio)

JAPAN
3,9%

CHINA
26%

AFRIKA
3,3 %
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OOSTEN
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REST VAN
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RUSLAND
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INDIA
6,2%

USA
16%LATIJNS-

AMERIKA
5,2%

EU 11%

Duitsland: 755,3
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TOTAAL :
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Klimaatverandering in een notendop
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Sinds de industriële revolutie is de hoeveel-
heid CO2 in de atmosfeer echter zorgwek-
kend gestegen, vooral door verbranding van 
fossiele brandstoffen. De CO2-concentratie 
in de atmosfeer steeg tussen 1750 en 2013 
van 280 deeltjes per miljoen (ppm) naar 
400 ppm. Dat versterkt het broeikaseffect. 
Ook andere factoren zoals zonneactiviteit 
en vulkaanuitbarstingen beïnvloeden de 
gemiddelde temperatuur op aarde. Daar-
door fluctueerde het klimaat doorheen de 
voorbije eeuwen regelmatig. Maar de hui-
dige opwarming is vooral aan de mens te 
wijten. Het IPCC besloot in haar 5de Climate 

Change Assessment Report in 2013: ‘De 
klimaatverandering is echt en de mens is 
de belangrijkste oorzaak ervan.’ (zie figuur)
Wetenschappers hebben vastgesteld dat de 
wereldwijde gemiddelde temperatuur in de 
periode 1880-2012 gestegen is met 0,85 °C. 
In bijna alle voorspellende scenario’s zal de 
temperatuur op aarde gemiddeld stijgen 
met méér dan 1,5 °C tegen het einde van 
de 21ste eeuw. De oceanen warmen op, 
grote hoeveelheden sneeuw en ijs op het 
aardoppervlak zijn verdwenen en het zee-
niveau is tussen 1901 en 2010 gestegen 
met 19 cm.

DE AARDE
warmt op!

THEMATISCHE
FICHE
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Globaal gemiddelde afwijking van oppervlaktetemperatuur
van land en oceaan

Bron: IPCC
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Cijfergegevens van CH4- en N20-uitstoot tussen 1850 en 1970 zijn beperkt

Bron: IPCC
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Globale CO2-uitstoot van menselijke oorsprong
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VERGELIJKING UITSTOOT BROEIKASGASSEN & STIJGING 
TEMPERATUUR EN ZEESPIEGEL
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IMPACT VAN KLIMAATVERANDERING

De impact van de klimaatverandering 
op de mens en de natuur hangt af van 
regio tot regio.

Zo beïnvloedt de verandering in neerslag-
patronen en smeltende sneeuw en ijs de 
waterhuishouding in vele regio’s. Op termijn 
bedreigt dat de voorziening van voldoende 
en zuiver water voor menselijke activiteiten 
en de natuur. Een sprekend voorbeeld 
van klimaatverandering is het verdwijnen 
van gletsjers, waardoor stroomafwaarts 
minder water beschikbaar is. Ook het 
permafrost in het noorden – een gebied 
dat normaal continu bevroren is - dooit 
waarschijnlijk als gevolg van klimaatver-
andering. Dat heeft niet alleen gevolgen 
voor de biodiversiteit, maar zal ook de 
klimaatverandering zelf versterken omdat 
tijdens het dooiproces extra CO2 en 
methaan vrijkomt.
Het stijgend zeeniveau maakt kust-
gebieden en lager gelegen gebieden 
bijzonder kwetsbaar voor schade door 
overstromingen, ondergelopen land en 
het wegspoelen van vruchtbare aarde. De 
oceanen zelf verzuren omdat ze gemakkelijk 
CO2 opslaan. Zuurder zeewater tast koraal-
riffen aan, maar ook micro-organismen die 
instaan voor koolstofopslag
De biodiversiteit op land, in rivieren en 
meren, in zeeën en oceanen wordt op ver-
schillende manieren beïnvloed: andere ver-
spreiding van soorten, seizoensgebonden 
activiteiten die veranderen (vroeger bloeiende 
planten…), veranderende migratiepatronen 
en interacties tussen soorten.
Onderzoek toont aan dat voor elke graad 
opwarming de graanopbrengst met 5% 

vermindert. Tussen 1981 en 2002 alleen al 
daalde de landbouwopbrengst van maïs, 
tarwe en andere belangrijke gewassen met 40 
megaton per jaar. Ook andere sectoren van 
voedselproductie zoals de visserij ondervin-
den gevolgen. Zo daalt het vangstpotentieel 
in tropische landen door de migratie van 
vissoorten naar het noorden, met zware 
gevolgen voor de voedselzekerheid.

Het frequenter voorkomen van extreme 
klimatologische gebeurtenissen zoals hit-
tegolven, overstromingen, droogte, stormen 
en branden heeft een rechtstreekse invloed 
op de menselijke gezondheid. Maar deze 
wordt ook onrechtstreeks bedreigd omdat 
ziekteverspreiders zoals muggen, teken en 
zandvliegen naar het noorden opschuiven. 
Verhoogde ozonconcentraties leiden tot 
ademhalingsproblemen in de zomer en aller-
gische stoornissen zullen toenemen omdat 
het pollenseizoen wijzigt en er andere plan-
tensoorten voorkomen. De meest kwetsbare 
groepen met lage inkomens zullen beduidend 

meer lijden onder de klimaatverandering, wat 
de ongelijke gezondheidssituatie tussen en 
binnen landen waarschijnlijk zal versterken.
Extreme gebeurtenissen richten uiteraard 
ook economische schade aan. Zo kan het 
zwakkere debiet van waterlopen de productie 
van elektriciteit door waterkrachtcentrales 
verstoren. Ook de koelsystemen van elek-
triciteitscentrales kunnen lijden onder water-

tekort met een lagere energieproductie 
tot gevolg. Een ander voorbeeld is de 
schade aan de transportinfrastructuur 
veroorzaakt door hitte of intense neerslag.
Toch lopen de ramingen over de kosten 
van klimaatverandering voor de wereld-
wijde economie sterk uiteen. De gevolgen 
voor de economie zijn immers sterk 
regio-en sectorgebonden. Studies van 
de laatste 20 jaar wijzen op een verlies 
aan inkomsten tussen 0,2 en 2%. Het 
IPCC beschouwt deze studies echter als 
onvolledig en beschouwt de cijfers als 
onzeker, maar vermoedt dat de kosten 
eerder hoger dan lager zullen uitvallen. 
Hoe hoger de opwarming, hoe groter het 

verlies. Maar voor een opwarming met 3°C 
of meer zijn weinig ramingen beschikbaar.
Minder voedselzekerheid en een toenemend 
watertekort kunnen op termijn ernstige 
sociale gevolgen hebben en bijvoorbeeld 
conflicten over beschikbare landbouwgrond 
versterken.
De Noord-Zuidtegenstelling tussen de 
industrielanden en de arme landen, die de 
grootste gevolgen van klimaatverandering 
dragen, kan leiden tot politieke conflicten. 
Ten slotte kan ook de migratie toenemen, 
rechtstreeks of onrechtstreeks als gevolg 
van klimaatverandering.
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HOE GAAN WE ER MEE OM: AANPASSING
Een tweede manier om klimaatverandering aan te pakken is aanpassing. Want 
volgens het laatste IPCC-rapport zijn de gevolgen van klimaatverandering nu al 
voelbaar en wijdverspreid. 15 tot 40% van de reeds uitgestoten CO2 zal honderden 
jaren na de uitstoot aanwezig blijven in de atmosfeer. Dus zelfs met drastische 
mitigerende maatregelen blijft een deel van de opwarming onomkeerbaar.

Gezien de brede impact van klimaatveran-
dering zijn alle sectoren van de samenleving 
bij de aanpassing betrokken. Beleidsplannen 
moeten dus rekening houden met de brede 
waaier aan risico’s die klimaatverandering met 
zich meebrengt. De mate waarin aanpassing 

mogelijk is, hangt af van verschillende facto-
ren: de fysieke impact zelf, de blootstelling 
aan risico’s op een specifieke plaats, de 
kwetsbaarheid van een bevolkingsgroep (op 
zijn beurt afhankelijk van inkomensschaal 
en dergelijke). Mogelijke voorbeelden van 

aanpassingsmaatregelen: een betere voor-
bereiding op natuurrampen zoals droogte 
en overstroming, een wegeninfrastructuur 
bestand tegen overstromingen, verande-
ringen in de landbouwkalender (zaai- en 
oogstseizoen aanpassen), droogteresistente 
landbouwgewassen ontwikkelen.
Aanpassingsmaatregelen hoeven niet altijd 
gepaard gaan met hoogtechnologische oplos-
singen (p. 18). Zo kan het herstel van man-
groves - bossen langs tropische kusten tot in 
het zeewater – de kustgebieden beschermen.

KLIMAATVERANDERING EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking vormt klimaatverandering een 
prioritair thema. Ontwikkelingslanden zijn het minst verantwoordelijk voor de 
wereldwijde uitstoot, maar dragen wel de gevolgen ervan.

De resultaten van onze inspanningen voor 
duurzame ontwikkeling in die landen worden 
dus bedreigd door de klimaatverandering. In 
de toekomst zal armoedebestrijding moeilijker 
worden en ook voedselzekerheid komt in het 

gedrang. Arme bevolkingsgroepen in het 
Zuiden zijn hoe dan ook het meest kwetsbaar 
voor de gevolgen van de opwarming. Ze zijn 
immers niet verzekerd, hebben geen sociale 
bescherming en voelen snel de impact van 

hogere voedselprijzen. Tegelijkertijd kunnen 
landen in het Zuiden hun economie doen 
groeien aan de hand van schonere tech-
nologieën en hoeven ze de fouten uit het 
verleden niet te herhalen.
De ontwikkelingssamenwerking van nu en 
in de toekomst moet dus een koolstofarme 
ontwikkeling stimuleren en gaat hand in hand 
met het leren omgaan met klimaatrisico’s.

DE OPWARMING BEPERKEN: MITIGATIE
Een eerste manier om klimaatverandering aan te pakken is preventie. Intussen is 
duidelijk geworden dat we de opwarming van de aarde niet meer kunnen stoppen, 
maar we kunnen ze wel nog zoveel mogelijk inperken. Internationaal werd in het 
kader van de klimaatonderhandelingen overeengekomen om de opwarming van 
de aarde te beperken tot 2 °C.

De uitstoot van broeikasgassen moet dus 
drastisch ingeperkt worden. Dat noemen 
de klimaatspecialisten “mitigatie”. De ver-
branding van fossiele brandstoffen zoals 
steenkool, olie en aardgas is verantwoordelijk 
voor 80% van de uitstoot van CO2. Maar ook 
de uitstoot van andere broeikasgassen zoals 
methaan (met een veel groter opwarmings-
potentieel dan CO2) moet teruggeschroefd 
worden. Volgende sectoren hebben het 
grootste aandeel in de uitstoot van broeikas-
gassen: energieproductie (35%), landbouw, 
bosbouw en andere bodembestemmingen 

(24%), industrie (21%), transport (14%) en 
gebouwen (6%). Volgens het IPCC beschikt 
de mens over voldoende technologische 
middelen voor mitigatie en moet er vooral 
ingegrepen worden in de energievoorziening. 
Bovendien leveren deze mitigatiemaatrege-
len belangrijke bijkomende voordelen op: 
energiezekerheid, minder luchtvervuiling, 
natuurbehoud, welzijn… Voorbeelden aan 
productiezijde: groter aandeel hernieuwbare 
energiebronnen (wind, zon, water) voor elek-
triciteitsproductie, omvormen van steenkool-
centrales naar efficiëntere aardgascentrales…

Maar ook aan vraagzijde is er ruimte voor 
mitigerende maatregelen: enerzijds techno-
logische oplossingen zoals “groene” wagens 
of lage-energiewoningen, anderzijds beleids-
maatregelen die het gedrag van mensen 
beïnvloeden. Zo kan een betere stedelijke 
planning mensen er toe aanzetten om de 
wagen vaker te laten staan en te fietsen of 
te wandelen. In ontwikkelde landen zouden 
gedragswijzigingen de vraag naar energie op 
korte termijn met 20% kunnen verminderen 
en tegen 2050 met 50%.
Ook herbebossing, duurzaam bosbeheer 
en de strijd tegen ontbossing moeten deel 
uitmaken van de mitigatie-inspanningen. Ook 
de landbouw kan koolstof opslaan. Duurza-
mere landbouwpraktijken kunnen bovendien 
de uitstoot van methaan en distikstofoxide 
(afkomstig van meststoffen) beperken.

DE AARDE
warmt op!

THEMATISCHE
FICHE
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ONLINE
http://newsroom.unfccc.int/
www.klimaat.be
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10.000 AFRIKANEN 
BLIJVEN LIEVER THUIS
4,5 miljoen bomen planten op 4500 hectare dor land 
in de Sahel (Burkina Faso), een gebied zo groot als het 
Zoniënwoud, Ondernemers zonder Grenzen (OZG) kreeg 
het voor elkaar. OZG koos daarbij bewust niet voor dure 
irrigatiesystemen. Pompen gaan immers stuk en wissel-
stukken zijn onvindbaar. Hoe dan wel? Met een speciale 
ploeg worden halvemaanvormige putten gegraven in de 
bodem, vergelijkbaar met de zaï-methode. De putten doen 
dienst als een soort badkuipen die zich vullen wanneer 
het regent. In die badkuipen zaaien de boerinnen, net 
voor het regenseizoen, inheemse acaciabomen. Acacia 
heeft heel diepe wortels en is bestand tegen extreme 
droogte. Tussen de bomen zaaien ze gras en kruiden.
De koeien en geiten smullen zich vet aan het gras, waardoor 
ze meer geld opleveren. De kruiden dienen als voedsel, 
het overschot wordt op de markt verkocht. Met bepaalde 
grassen maken de vrouwen matten, borstels en manden. 
De acaciabomen produceren gum, een voedingsproduct 
dat de boomkweker 600 dollar per ton opbrengt. Niet 
alleen wordt de streek weer groen, er ontstaat opnieuw 
een micro-economie.
Analoge projecten mislukken vaak: de mensen volgen het 
project niet op, het vee vreet aan de jonge boompjes… 
Maar OZG vertrok vanuit de noden van de mensen. 
Deze vertelden dat ze hun dorpen verlieten omdat de 
woestijngrond uitgeput was. Daarop besprak OZG samen 
met de mensen de oplossing. Het resultaat mag er zijn. 
Een investering van 500.000 euro heeft zo het leven 
van 50.000 mensen drastisch verbeterd: 10.000 direct 
en 40.000 indirect. Ze denken er gewoonweg niet meer 
aan om weg te trekken.

Ook de VN – meer bepaald de Rio-Conventie tegen Woes-
tijnvorming UNCCD - stelt het project op prijs. Zeker de 
impact op de migratie naar onder meer Europa is opvallend. 
Volgens UNCCD komen veel Afrikaanse vluchtelingen uit 
verdrogende gebieden. Ze bekijkt nu of ze het model ook 
in andere Sahellanden kan toepassen.
OZG is een particulier initiatief zonder subsidies. Haar 
werkkapitaal haalt ze onder meer bij bedrijven. Deze 
kunnen via OZG investeren in bomen. Na 5 à 6 jaar 
krijgen ze hun investeringskapitaal met interest terug 
door middel van de verkregen groencertificaten op de 
koolstofmarkten. Daardoor is landherstel ook economisch 
rendabel geworden. Of hoe de strijd tegen klimaatve-
randering bijdraagt tot een rechtvaardiger wereld met 
minder conflicten. Meer dan een win-win!

Die houden het water op, maar 
laten toch voldoende doorsijpelen 
via gleuven naar het grondwater. 
Dankzij de johads gaat de overvloe-
dige regen tijdens de moessons niet 
verloren. Toch raakte de techniek, 
onder meer in Rajasthan, in onbruik. 
Hele streken droogden uit en het 
regende zelfs niet meer, de mensen 
verlieten de dorpen. Tot milieuacti-
vist Rajendra Singh – beter bekend 
als Waterman – in 2004 de johads in 
ere herstelde. De rivieren werden 
schoongemaakt en uitgegraven. En 

hij plantte bomen en struiken die het 
grondwater moesten vasthouden. 
Op vijf jaar tijd veranderde de dorre 
streek in een groene vallei met 
kronkelende rivieren en meertjes.
Toch bleken lokale ambtenaren niet 
opgezet met Singh’s succes. Zij lieten 
liever grote dammen bouwen waar 
ze zelf meer aan konden verdienen. 
Maar volgens Singh werken der-
gelijke dammen de verdroging in 
de hand. Johads werden vernietigd 
en Singh werd zelfs door de politie 
in elkaar geslagen en opgesloten. 
Toch zette Waterman door. Vandaag 

erkennen de Verenigde Naties zijn 
werk en ontving hij onder meer de 
Stockholm Water Prize. Milieudes-
kundigen en ambtenaren uit heel 
India schuiven aan om van hem 
te leren.

Dauw en mist
Een andere eeuwenoude, zelfs 
prehistorische, techniek is het 
opvangen van dauw en mist. Gebie-
den met veel mist, vaak bergstreken, 
lenen zich daar uitstekend voor. 
Tegenwoordig maakt men gebruik 
van grote netten uit kunststof die 
worden uitgespannen en de water-
druppeltjes als een spinnenweb 
vasthouden. Onder meer in Chili 
en Peru wordt op die manier mist 
geoogst. Met 100 ‘collectornetten’ 
kan 15.000 liter drinkbaar water per 
jaar geoogst worden. Recent paste 
de ngo Fog Quest de techniek met 
succes toe in Marokko. De netten 
voorzien, via een kanaalsysteem, 
92 huishoudens (400 mensen) van 
kraantjeswater.
Eeuwenoude technieken hebben 
dus een enorm potentieel. Maar 
omdat ze meestal geen geld ople-
veren aan bedrijven, worden ze 
vaak verwaarloosd. ‘Daarom moeten 
publieke instellingen hier het heft in 
handen nemen’, vindt Badji. ‘Zij moe-
ten het onderzoek sturen dat nodig is 
om deze technieken te verbeteren. 
Hoogtechnologische oplossingen 
zijn echt niet altijd de beste.’

ONLINE

ONLINE

www.ozg.be • www.unccd.int

www.unesco.org/mab/doc/
ekocd/fr/chapter20.html

Lange slingerende muurtjes op verschillende hoogtelijnen
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Het feit dat we terecht 
gekomen zijn in het 
geologische tijdperk 
van het antropoceen, 

waarin de mens een fundamenteel 
verstorend element is in het functio-
neren van de ecosystemen, eist dat 
we op zoek gaan naar een nieuwe 
manier om in onze behoeften te 
voorzien. Wijffels: ‘Uit het onderzoek 
van Jared Diamond over de onder-
gang van vroegere beschavingen 
blijkt dat telkens twee elementen mee 
speelden: elites die niet wilden veran-
deren, en een overmatig gebruik van 
beschikbare hulpbronnen. Op grond 
van dat inzicht moeten wij onze keuzes 
maken voor de toekomst.’ 

Circulaire economie
Een essentieel onderdeel van dat 
veranderingsproces is de overscha-
keling naar een circulaire economie, 
gebaseerd op hergebruik en het 
sluiten van de kringlopen. ‘De situatie 
waarin we ons vandaag bevinden, 
heeft zich op planetair vlak nooit 
eerder voorgedaan. De grondstoffen 
raken uitgeput en we zijn op een 
groeipad van een wereldbevolking 
naar 9 miljard. Uitwijken naar elders 
is niet mogelijk. In de 20ste eeuw is de 
consumptie van bouwmaterialen x 36 
gegroeid, ertsen en mineralen x 27 
en de fossiele energie x 12.’
Wijffels wijst op een grote blinde 
vlek: ‘We hebben ons ontwikkeld tot 
een soort die lineair denkt en handelt 
in een context die in alle opzichten 
circulair functioneert. Omdat de 
voorraden groot waren en we nog 
niet met zoveel waren, hebben we dit 

lange tijd kunnen negeren, maar dat 
kan vandaag niet meer. Het resultaat 
is dat we aankijken tegen een situatie 
van overshoot. We gaan heel diep in 
het rood in het opsouperen van de 
rijkdommen van de planeet, zoals 
blijkt uit de studies over onze ecologi-
sche voetafdruk en de onderzoeken 
naar de bedreigde sectoren van de 
planeet, van het Stockholm Resilience 
Institute.’1

Onze wegwerpeconomie is geba-
seerd op take, make and dump. 
Vandaag moeten we leren opereren 
in de samenhang van het systeem 
waarin we functioneren, aldus Wijf-
fels. Zo’n circulaire economie veron-
derstelt “ontkoppelen”: meer pro-
duceren met minder grondstoffen. 
Ze veronderstelt ook samenwerken 
in plaats van elkaar beconcurreren.
Het betekent ook kennis openstel-
len in plaats van afschermen. Ook 
eigendom van onroerend goed zal 
veranderen wanneer we gebouwen 
gaan beheren volgens Total Cost of 
Ownership, waarbij men de kostprijs 
over de hele levensduur van het 
gebouw bekijkt om die op termijn 
zo laag mogelijk te houden.

‘Om dat mogelijk te maken 
moeten we met elkaar 
praten’, zegt Wijffels. 
Instellingen moeten her-
vormd worden, juridi-
sche kaders en wetten 
aangepast en schotten 
weggehaald.

Gevangen in 
de bestaande 

situatie
Om daar te geraken moeten we 
ervan bewust worden dat onze 
huidige manier van consumeren 
en produceren zo niet verder kan 
en dat bewustzijn is nog niet ver-
algemeend. De drang om terug te 
keren naar het oude patroon is nog 
steeds groot, maar dat is kansloos.
Het zorgt wel voor de impasse waar 
we ons nu in bevinden, gevangen 
in een prisoners dilemma. Wijffels: 
‘We moeten een aantal lacunes in 
ons economisch bestel dichten: maat-
schappelijke kosten die voortvloeien 
uit onze huidige verspillende en 
vervuilende manier van produceren 
en consumeren. Maar er is steeds de 
angst van sommige landen dat als ze 
maatregelen nemen, ze dan in een 
negatieve concurrentiepositie zullen 
komen tegenover andere landen die 
gewoon doorgaan met vervuilen. 
Dat dilemma kan alleen op grond 
van internationale afspraken door-
broken worden. Maar daar zijn we 
kennelijk niet aan toe, kijk naar het 
klimaatprobleem.
Met de drijfgassen van spuitbussen 
is het wél gelukt. Ik merk ook dat in 
het bedrijfsleven er steeds nadrukke-
lijker wordt rekening gehouden met 
het feit dat er vroeg of laat toch een 

Herman Wijffels (72) - de Nederlandse 
Al Gore - is co-voorzitter van 
Worldconnectors en hoogleraar 
Duurzame Ontwikkeling en 
maatschappelijke verandering aan de 
Universiteit Utrecht.

Herman Wijffels 
over duurzaam leven 

in het antropoceen
Volgens de Nederlandse econoom Herman Wijffels zitten we volop in de overgang naar 
een ander beschavingsmodel. Op technologisch vlak gaat die overgang gepaard met 
toepassingen die een exponentiële groei kennen. Over een tweetal decennia zullen 
die het productiemodel grondig omgegooid hebben en ten dele opnieuw gelokaliseerd 
hebben. Dat moet gepaard gaan met een nieuwe ethiek en een nieuw soort leiderschap.
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klimaatakkoord komt. Het doorzetten 
van de verandering hangt dus in 

grote mate af van hoezeer het tot 
de publieke opinie doordringt 

dat het echt moet gebeuren. 
En van de moed van politici 
om de stap te zetten.’

Stroomversnellingen
Wijffels zelf zit in elk geval 

niet gevangen in het prisoners 
dilemma. ‘Ik ben meer gedreven 

door de mogelijkheden die er zijn 
dan door de dreiging van het oude. 
Zo is de snelheid waarmee de nieuwe 
energietechnologie zich ontwikkelt 
zo groot dat die de oude energie-
technologie gaat wegspelen gewoon 
omdat ze veel efficiënter en goed-
koper wordt.’

Uiteraard probeert het 
oude bestel terug te 
vechten maar dat is een 
verloren strijd. ‘De oude 
energiebedrijven zijn 
de dinosaurussen van 
de industriële tijd en in 
hun huidige vorm gaan 
die verdwijnen. Over 
2-3 decennia al. In 40 
landen is vandaag zon-

ne-energie goedkoper dan energie 
geproduceerd uit fossiele bronnen. 
Rond 2035 zal zonne-energie volledig 
onze behoeften dekken. Die trend is 
niet te stoppen, want de ontwikke-
ling verloopt exponentieel. Ook de 
biowetenschappen situeren zich op 
zo’n exponentieel groeitraject.’ Om 
nog te zwijgen van nanotechnologie 
(materiaalontwerpen) en 3D-prin-
ting (gelokaliseerde productie op 
kleinere schaal).

Exit globalisering
Dat alles heeft een immense impact 
op energie- en materiaalstromen, 
dus ook op de globalisering. Con-
flicten zullen verminderen en we 
zullen terug evolueren naar meer 
lokalisering. Een van de belang-
r i jkste domeinen is energie.  
‘Circulaire processen kunnen veruit 
het best worden georganiseerd op 
regionaal niveau. Neem nu energie. 
Onze energiehuishouding zal over 
2-3 decennia functioneren volgens 
een structuur vergelijkbaar met het 
internet: een wijdvertakt netwerk 
waarin talloze kleine opwekkings-
eenheden energie aanleveren en 
opnemen van het net. Als het ware 
een organisch geheel waarbij de 
productie vrijwel uitsluitend op lokaal 
niveau plaatsvindt.’ 
‘Ook de nutriënten- en de materia-
lenkringlopen moeten we sluiten en 
dat is makkelijker te realiseren op 
kleine schaal. We moeten ons ijzer- of 
kopererts in de toekomst niet langer 
uit Afrika of Zuid-Amerika halen 
maar uit de materialen die we hier 
afdanken. Met urban mining, stads-
mijnbouw, hebben we voorraden in 
eigen omgeving. Uit de afvalstromen 
van onze consumptiemaatschappij 
winnen we de materialen terug voor 
een volgend productieproces. En 
nog een keer, en nog een keer. Dat 
gaat gepaard met regionalisering 
van economische processen.’

Een kwestie van ethiek
Overschakelen naar een circulaire 
en een deeleconomie is voor Wijffels 
een ethische kwestie. ‘Als we elders 
mensen ruimte willen geven, dan 
kunnen we niet anders dan wat er is, 

te delen. De cirkel waarin we ethisch 
handelen moeten we groter maken; 
we moeten ons rekenschap geven 
van de impact van ons handelen 
op anderen. Dat is een uitgebreide 
relationele ethiek, een volgende 
beschavingsopdracht. Het gaat in 
de toekomst niet over het overleven 
van de “fittest”, het gaat over het 
overleven van de soort.’
Daar zijn nieuwe vormen van mon-
diaal bestuur voor nodig. Wijffels 
kan zich niet van de indruk ontdoen 
dat politici vandaag meer begaan 
zijn met hun eigen positie dan met 
hun verantwoordelijkheid voor de 
gemeenschap. ‘We hebben grote 
behoefte aan leiderschap dat zich 
richt op het oplossen van de grote 
mondiale vraagstukken, en dat op alle 
niveaus.’ Het oude systeem werkt 
immers niet meer, een omslag naar 
het nieuwe is onvermijdelijk. Toch 
is er nog geen duidelijke meerder-
heid voor vernieuwing, zodat de 
politiek daar aarzelend tussenhangt. 
‘Ik zie nog het meeste leiderschap 
in Duitsland waar ze toch met grote 
overtuiging de Energiewende vorm 
geven. Ik vind dat een voorbeeld voor 
alle Europese landen.’

1   www.stockholmresilience.org. 
Volgens het centrum zijn er 9 planetaire 
grenzen waaronder klimaatverandering, 
biodiversiteit, zoetwatergebruik en 
oceaanverzuring.

Politici zijn 
vandaag vaak 

meer begaan met 
hun eigen positie 
dan met hun 
verantwoordelijkheid  
voor de gemeenschap.”

Dit artikel is een verkorte versie van 
een eerder verschenen artikel op 
www.mo.be, de website van MO*, 
magazine voor mondiaal nieuws.
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‘ELEKTRISCHE AUTO’S IN BELGIË  
RIJDEN OP  
DUITSE KOLEN’
François Cornelis, voorzitter van de RACB (Royal Automobile Club of Belgium), 
geeft ons zijn visie op de toekomst van energie. Olie zal nog decennia nodig 
zijn om betaalbaar comfort te bieden, maar onze afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen moet verminderen ten voordele van zuivere energieën.

REGERINGEN EN ENERGIE
In Europa betaalt de burger belastingen aan de pomp terwijl de regering 
van China juist subsidies geeft voor benzine. In ontwikkelde landen levert 
de olie-industrie dus belastingen op. Maar in veel ontwikkelingslanden is 
energie onmisbaar voor de bevolking. Daarom draagt de overheid er een 
deel van de kosten en wordt energie er beneden de kostprijs verkocht. 
‘Het IEA vindt dat de subsidies moeten teruggeschroefd worden, maar in 
ontwikkelingslanden ligt dat moeilijk.’
François Cornelis, ex-CEO van hoogspanningsbedrijf Elia, ziet een probleem in 
de manier waarop België met energie omgaat. ‘De elektriciteitsproducenten 
in België maken niet genoeg winst. Door de huidige elektriciteitsprijzen loont 
het niet de moeite om nieuwe centrales te bouwen. De industrie verdient 
gewoon niet genoeg om de investering te doen.’
De mix van alternatieve en fossiele brandstoffen zal nog decennia lang 
noodzakelijk blijven. De regeringen zullen een enorme invloed hebben op 
de verhoudingen tussen die soorten brandstof via subsidies of belastingen. 

Ondertussen is François 
Cornelis tot baron ver-
heven in België. Hij 
maakte carrière bij 

oliebedrijven zoals Total en, tot voor 
kort, bij hoogspanningsbeheerder 
Elia. Hij kent beide kanten van het 
energieverhaal en heeft zo zijn 
eigen ideeën over de klimaatver-
andering. ‘Iedereen mag overtuigd 
zijn van de klimaatverandering. Ik 
geloof dat menselijke activiteit daar 
een invloed op kan hebben. Maar 
we hebben voorlopig geen beter 
alternatief voor olie. Het is nog uiterst 
moeilijk om evenveel energie in een 
elektrische batterij te persen als in 
50 liter benzine’, stelt Cornelis.

Hernieuwbare energie
Volgens het Internationaal Ener-
gie-agentschap (IEA) zullen fossiele 
brandstoffen nog steeds 70 à 75% 
van de primaire energie leveren 
tegen 2035. Hernieuwbare energie 
neemt 10 tot 15% van die nood op 
zich. Voor België was dat in 2005 
nog 3,5% van de primaire ener-
gievoorziening, tegenover 7,9% 

in 2013. Cornelis stipt daarbij wel 
de hoge kostprijs aan: 50% van de 
groei in de elektriciteitsproductie 
komt van hernieuwbare energie, 
maar daar staat wel een prijskaartje 
tegenover. Zo spendeert Duitsland 
20 miljard euro per jaar aan her-
nieuwbare energie.
Ondanks enkele problemen – de 
opslag van elektriciteit is bijvoor-
beeld nog aartsmoeilijk – ziet Cor-
nelis een mooie toekomst wegge-
legd voor hernieuwbare energie. 
‘De technologische vooruitgang gaat 
zo snel dat in 2035 allicht al een pak 
minder dan 75% van de energievoor-
ziening uit fossiele brandstoffen zal 
komen. Zelfrijdende en elektrische 
wagens vormen een ware revolutie 
voor het stadsverkeer en bieden veel 
meer comfort.’ Maar voor afstanden 
vanaf 125 km ziet hij voorlopig geen 
alternatief voor benzine. ‘Wat zal 
komen is dat wat comfort zal bieden 
aan de verbruiker.’

Naar een olievrije 
toekomst?

De olie-industrie is nog steeds 
booming business. Opvallend voor 
een nijverheid met een expliciete 

einddatum. De olievoorraden zijn 
namelijk eindig. Toch vreest Cornelis 
niet voor een toekomst zonder olie: 
‘Vandaag zijn er wereldwijd meer 
gas- en oliereserves bekend dan 10 
jaar geleden. We vinden dus sneller 
olie en exploiteren ze efficiënter.’ Op 
dit moment verbruiken we wereld-
wijd 90 miljoen vaten per dag. Waar-
schijnlijk komen we nooit aan  100 
miljoen vaten. ‘Terwijl het verbruik 
in Azië, het Midden-Oosten en Afrika 
stijgt, daalt het in Noord-Amerika en 

CHRISTOPHE VAN ENDE

RUBRIQUE
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‘ELEKTRISCHE AUTO’S IN BELGIË  
RIJDEN OP  
DUITSE KOLEN’

MEER WETEN  
OVER ENERGIE?

www.iea.org

Europa.’ De andere continenten kun-
nen wel meteen met de beste, meest 
efficiënte technologie beginnen die 
gedurende decennia in Noord-Ame-
rika en Europa ontwikkeld werd, wat 
de stijging er tempert. ‘Nog decennia 
zijn fossiele brandstoffen nodig om 
het (betaalbare) comfort te bieden 
dat mensen willen. Iedereen gebruikt 
graag de wagen en het vliegtuig, of 
wil zijn huis verwarmen. Overigens 
gaat de technologie zo snel vooruit 
dat we niet zeker weten wat eerst 
zal gebeuren: een technologische 
doorbraak waardoor we geen olie 
meer nodig hebben of het einde van 
de olievoorraden. Misschien komen 
we er dus nooit aan toe om alle olie 
te verbruiken.’
De oliesector is ook begaan met de 
toekomst. Zo wordt er veel onder-
zoek verricht naar manieren van 
exploitatie met respect voor de 
natuur. ‘Er wordt geboord in Noorwe-
gen, Groot-Brittannië, de Verenigde 
Staten, Alaska en ga zo maar verder. 
Daar hoor je niets van omdat dat 
op een propere en veilige manier 
gebeurt. De olienijverheid investeert 
constant in nieuwe technologieën en 

voert een resem analyses en con-
troles uit. De krachtigste computers 
ter wereld brengen de bodem in 
beeld om de olielagen heel precies 
te lokaliseren. We boren vandaag 
10 maal efficiënter dan toen ik jong 
was,’ zegt Cornelis. 

Economie versus 
milieu

De olienijverheid brengt vervuiling 
met zich mee. Van opgravingen 
tot verbruik vormt ruwe olie een 
ware plaag voor het milieu. Cornelis 
betwist die stelling met klem: ‘Dat 
was misschien vroeger zo, maar de 
exploitatie van olie gebeurt vandaag 
zeer milieubewust. Het is waar dat 
in sommige landen ontginning niet 
altijd op de meest propere manier 
gebeurt. Maar nieuwe technologieën 
zorgen ervoor dat olie wordt omgezet 
in ‘clean gasoline’. Bij verbranding 
komen er geen zwavel of aromatische 
koolwaterstoffen meer vrij. Kortom, 
geen rechtstreekse vervuiling meer, 
behalve CO2. Ook de petrochemie 
levert schone producten en werkt 
veel efficiënter.’ En wat vindt Cornelis 
over de economie die steeds meer 

moet groeien, terwijl er toch grenzen 
zijn aan de planeet? ‘Dat is inderdaad 
niet gemakkelijk te verzoenen. Maar 
toch zijn economie en milieu niet 
noodzakelijk tegenstrijdig. Volgens mij 
wordt het milieu het best beschermd 
in ontwikkelde landen, in die zin is ver-
vuiling eerst en vooral een armoede-
probleem.’ De overgang naar zuivere 
brandstoffen in ontwikkelingslanden 
is zeer kapitaalintensief. Dat kan niet 
in een vingerknip gebeuren. ‘De 
nieuwe technologie moet er geleide-
lijk ingevoerd worden, want ze mag 
niet in de weg staan van economische 
groei en het welzijn van de burgers. 
Innovatie is altijd een zaak van ‘trial 
and error’, zegt Cornelis.

Paradox
‘Europa doet over het algemeen veel 
inspanningen voor hernieuwbare 
energie, en dat is duur. Kijk naar het 
verhaal van de zonnepanelen in Bel-
gië. De overheid heeft een periode 
subsidies gegeven aan mensen die 
zonnepanelen installeerden. Vandaag 
wordt dat betaald via tarieven die 
voor iedereen gelden en wordt er veel 
geklaagd over de prijs van elektrici-
teit.’ Cornelis weet als ex-CEO van 
Elia heel goed wat er gebeurt op de 
Belgische energiemarkt. ‘Vandaag 
kopen wij onze elektriciteit voor een 
deel uit Duitsland. Duitsland haalt zijn 
elektriciteit uit wind en zonne-ener-
gie, maar ook uit kolen die het zelf 
opgraaft of invoert uit Amerika. In die 
zin rijden de elektrische wagens in 
België op energie uit steenkool. Dat 
is de paradox van Europa. Maar dat 
verandert wel.’

KLIMAAT

VOORRADEN 
FOSSIELE 

BRANDSTOFFEN

Olie

Gas

Steenkool

30-50 
JAAR

60-80 
JAAR

minstens 
100

JAAR
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‘Het is nog uiterst moeilijk om evenveel energie 
te persen in een elektrische batterij als in 50 liter 
benzine.’
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De 52 kleine eiland-
staten zijn als eerste 
bedreigd, hoewel ze 
samen minder dan 1% 

van de broeikasgassen uitstoten. De 
vooruitgang die ze inzake ontwikke-
ling hebben geboekt, dreigt boven-
dien door de huidige ingrijpende 
gebeurtenissen teniet te worden 
gedaan. Door de klimaatveran-
dering zijn kleine eilanden nog 
kwetsbaarder, zoals is gebleken 
bij de wereldwijde financiële cri-
sis van 2007-2010, de voedsel- en 
energiecrisis van 2007-2008 en de 
grote natuurrampen van 2009- 2010.

KLEINE EILANDEN, 
GROTE ZORGEN

Kleine eilanden liggen in een aantal van de meest kwetsbare gebieden waar zich 
almaar vaker hevige natuur- en milieurampen voordoen, met almaar ernstiger 
gevolgen. In tegenstelling tot een groter land, kan een natuurramp voor een eiland de 
instorting van de economie, zware milieuschade en een ernstige verstoring van het 
sociale weefsel betekenen. De kans is groot dat, door de stijging van de zeespiegel, 
bepaalde eilanden op termijn volledig verdwijnen. 

Visserijsector 
bedreigd

De visserij en de visteelt, een sleutel-
sector van de economie van kleine 
eilandstaten, is door de klimaat-
verandering een van de meest 
bedreigde sectoren. En net deze 
sector is van wezenlijk belang voor 
de kleinste en meest geïsoleerde 
eilanden. Door de uitgestrektheid 
van hun exclusieve economische 
zone halen zij er immers een groot 
deel van hun inkomsten uit. De vis-
serij vormt voor tal van deze kleine 
eilandstaten een bron van voedsel 
en werkgelegenheid. Maar net deze 

eilanden hebben te kampen met de 
verzuring van de oceanen waardoor 
de opbrengsten slinken.
De klimaatverandering heeft niet 
alleen economische gevolgen 
voor de visserijsector, maar heeft 
ook impact op de voedselzeker-
heid. Kleine eilandstaten hangen 
immers sterk af van die sector om 
hun bevolking te voeden. Volgens 
de klimaatvooruitzichten van het 
IPCC dreigt de hoeveelheid vis uit 
de koraalriffen, essentieel voor de 
voedselvoorziening, met 20% te 
dalen tegen 2050.

Van de eerste 
klimaatvluchtelingen 
tot het verdwijnen van 

duizenden eilanden
De inwoners van het dorpje Lataw 
op de Torreseilanden ten noorden 
van de archipel Vanuatu, midden in 
de Stille Zuidzee, waren de eersten 
die door de Verenigde Naties in 
2004 ‘klimaatvluchtelingen’ werden 
genoemd. Sindsdien neemt het 
aantal klimaatvluchtelingen met elke 
nieuwe natuurramp onrustwekkende 
proporties aan. In 2014 waren reeds 
19,3 miljoen mensen ontheemd door 
de klimaatverandering, drie keer 
meer dan het aantal ontheemden 
als gevolg van conflicten.
De archipellanden zijn niet de enige 
bedreigde gebieden. Volgens 
een recente studie van de Franse 

Sinds 2004 
neemt het
aantal klimaat-
vluchtelingen 
met elke 
nieuwe natuur-
ramp onrust-
wekkende
proporties aan

JONATHAN PFUND

Kleine eilanden zijn duidelijk zeer kwetsbaar voor een stijgende zeespiegel. 
Op de foto: Nieuw-Caledonië.
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WIST U DAT…

De 52 kleine eilandstaten zijn als eerste 
bedreigd hoewel ze allemaal samen minder 
dan 1% van de broeikasgassen uitstoten.

Volgens de klimaatvooruitzichten van de 
Intergouvernementele werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) dreigt de hoeveelheid 
vis uit de koraalriffen, die voor de bevolking 
van kleine eilandstaten van levensbelang 
is, met 20% te dalen tegen 2050.

Volgens een recente studie van het Centre 
national de la recherche scientifique 
(CNRS) zal de zeespiegel tegen het einde 
van de eeuw met 1 tot 3 meter stijgen.1%

20%

1 tot 3

19.300.000

4.000.000

In 2014 waren reeds 19,3 miljoen mensen ontheemd ten gevolge van natuurrampen, 
dat is drie keer meer dan het aantal ontheemden als gevolg van conflicten

Ongeveer 4 miljoen mensen leven vandaag op een 
koraaleiland met een oppervlakte van minder dan 
1 km² en hooguit drie meter boven het zeeniveau.
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overheidsorganisatie CNRS zal de 
zeespiegel tegen het einde van 
deze eeuw vermoedelijk met 1 tot 3 
meter stijgen. Het CNRS onderzocht 
de gevolgen van de opwarming van 
de aarde voor 1269 Franse eilanden 
over de hele wereld, van de Franse 
eilanden in Europa tot Polynesië, 
een van de regio’s die het meest 
bedreigd is door de stijging van 
de zeespiegel. Volgens de Franse 
wetenschappers dreigt tussen 5% 
en 12% van de eilanden volledig 
te verdwijnen. Een extrapolatie van 
hun model op wereldschaal leert dat 
10.000 tot 20.000 eilanden in de loop 
van deze eeuw onder water kunnen 

verdwijnen. Voor de Filippijnen en 
Indonesië, samen goed voor meer 
dan 20.000 eilanden, alsook voor het 
Caraïbisch gebied is de dreiging 
bijzonder groot.

Oproep aan de 
internationale 
gemeenschap

In de aanloop naar de conferentie in 
Parijs die de internationale verbinte-
nissen ter zake zou moeten bekrach-
tigen, staan er voor de kleine eiland-
staten dus essentiële belangen op 
het spel. Zij leveren dan ook een 
heel actieve inbreng in de interna-
tionale klimaatonderhandelingen. 

Hun alliantie, de AOSIS (Alliance of 
Small Island States), eist met name 
dat de internationale gemeenschap 
afspreekt om de globale opwarming 
te beperken tot maximaal 1,5 °C. 
De Marshalleilanden waren de 
eerste groep kleine eilanden die 
hun verbintenissen ter zake bekend 
hebben gemaakt. De boodschap is 
duidelijk: ‘Als een van de kleinste, 
armste en meest geïsoleerd liggende 
landen dit kan, dan kunnen jullie het 
ook’, zei Tony de Brum, minister 
van Buitenlandse Zaken van de 
Marshalleilanden, tegen de andere 
staten, en dan vooral die met een 
hoge uitstoot. 

10.000 
tot 20.000 
eilanden 
kunnen in 
de loop van 
deze eeuw 
onder water 
verdwijnen

Door de stijging van de zeespiegel kwamen de kokosplantages op de Torreseilanden onder water te staan. 
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CHRISTOPHE VAN ENDE

De Dominicaanse Repu-
bliek hangt voor 86% af 
van fossiele brandstof-
fen om in haar energie-

noden te  voorzien. Nochtans kan 
de republiek 85% van de huidige 
energieproductie vervangen door 
hernieuwbare energie. Dat zou in 
2030 voor een prijsdaling van 40% 
zorgen in vergelijking met vandaag. 
Het land zou in dat geval ook veel 
minder afhankelijk zijn van ande-
ren voor haar energievoorziening. 
Bovendien creëren nieuwe ener-
giebronnen zo’n 12.500 jobs. Tegen 
2025 hoopt het land voor 25% van 
haar stroomvoorziening gebruik 
te kunnen maken van alternatieve 
energie.
De Dominicaanse Republiek heeft 
het derde grootste stroomnet van 
de Caraïben (na Cuba en Puerto 
Rico), maar kampt met een enorm 
stroomverlies van ongeveer 32%. 
Dat komt deels doordat het leeu-
wendeel van de centrales gecon-
centreerd zijn op een stuk kuststrook 
van 150 km in het zuiden van het 
eiland. Er zijn ook grote plaatselijke 
verschillen in het stroomverbruik: het 
gemiddelde nationale verbruik per 
inwoner bedraagt 155KW, tegenover 
1.364KW in een toeristische streek 
zoals Punta Cana. 

Het grootste struikelblok om de 
overgang te maken is het kosten-
plaatje: om en bij de 78 miljard 
euro. Dat kan deels gecompenseerd 
worden door de prijsdaling die 
hernieuwbare energie zal opleveren. 
Zo zou men tegen 2030 25 miljard 
dollar kunnen besparen. Tegen 2030 
wil de regering ook de CO2-uitstoot 
op het eiland verminderen met 25%. 
De Dominicaanse troeven liggen 
vooral in zonne-energie. De repu-
bliek zou op het vlak van zon-
ne-energiewinning beter kunnen 
doen dan de huidige wereldleider 
Duitsland. De zonintensiteit op het 
eiland is immers vergelijkbaar met 
die van het zuidwesten van de Ver-
enigde Staten. Het is trouwens een 
Duits bedrijf dat in 2013 aan de 
bouw van een zonnepark begon. 
Het park zal dan 64MW stroom 

opleveren. Verder investeert het land 
in windenergie door een bestaand 
windmolenpark uit te breiden naar 
100MW. Braziliaanse bedrijven 
staan dan weer in voor de bouw 
van verschillende hydro-elektrici-
teitscentrales. Daarnaast zijn er nog 
tal van andere duurzame projecten 
gepland.
Helaas is het eiland niet helemaal af 
van de fossiele brandstoffen. Samen 
met de alternatieve projecten wor-
den twee nieuwe steenkoolcentrales 
gebouwd. De energiesector in de 
republiek is niet populair omdat er 
regelmatig black-outs zijn. Om dat te 
voorkomen valt men op korte termijn 
terug op steenkool. Een grondstof 
die het eiland moet invoeren en die 
sterk vervuilend is bij verbranding. 
De regering torst dus nog even de 
gevolgen van een wanbeleid op vlak 
van energie, maar ze is vastbesloten 
het tij te keren.
In dezelfde regio is Nicaragua het 
lichtende voorbeeld van groene 
energie. Sinds 2005 heeft de rege-
ring er geïnvesteerd in windkracht, 
zonne-energie en thermische cen-
trales. Het land krijgt op dit moment 
50% van haar energie van alterna-
tieve bronnen en hoopt over enkele 
jaren boven de 80% te zitten. Ter 
vergelijking: in de Verenigde Staten 
(11%)  en de Europese Unie (12%  in 
2013) doen het opmerkelijk slechter.  
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De 
Dominicaanse 
Republiek
zou op vlak van  
zonne-energie-
winning 
beter kunnen 
doen dan 
wereldleider
Duitsland

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK WIL EEN 
GROENE TOEKOMST

Ook het Zuiden wil minder koolstof uitstoten en is daarom op zoek naar schone(re) energie. 
De Dominicaanse Republiek toont het goede voorbeeld. Sinds 2003 is het gebruik van natuurlijk gas er 
gestegen van bijna niets tot 30 procent van de totale energievoorziening. Toch beslaat ruwe olie nog 
29 procent van de totale behoefte. Nu kijkt het land naar mogelijkheden via zon en wind.

Tot nu toe zijn er regelmatig black-outs. 
Op de foto: heel veel kabels in hoofdstad Santo Domingo.



STEFANIE BUYST

Roeping
Bij vorige ebola-epidemieën ben 
ik al eerder op het terrein geweest. 
En bij de uitbraak van vorig jaar in 
West-Afrika voelde ik het opnieuw 
kriebelen. Ik wou de mensen ter 
plaatse helpen. Bovendien was er 
nood aan extra personeel omdat we 
enorme middelen inzetten voor de 
drie getroffen landen (Guinee, Sierra 
Leona en Liberia). Artsen Zonder 
Grenzen is een hoofdspeler met 
veel expertise rond de materie. Ik 
moest gaan, anders had ik er mij 
niet goed bij gevoeld.
De missies duren twee maand, maxi-
mum tweeënhalve maand. Het is 
enorm zwaar, zowel fysiek maar 
ook psychologisch. Je krijgt vaak 
valse hoop omdat het totaal aan-
tal besmette gevallen daalt. Maar 
dan wakkert het virus opnieuw 
aan en weet je dat het einde van 
de epidemie nog niet in zicht is. 
Er heerst dikwijls frustratie want er 
bestaat immers geen behandeling 
tegen ebola. Sowieso zal een deel 
van je patiënten het niet halen. Zwan-
gere vrouwen verliezen hun baby, 
kinderen raken hun ouders kwijt 
en omgekeerd: ouders zien hun 

kind voor hun ogen sterven… Maar 
één van de moeilijkste momenten 
is als ook plaatselijke dokters en 
verplegers van jouw team getroffen 
worden en zelfs ten onder gaan aan 
de ziekte. Dan voel je je machteloos.

Bevolking 
sensibiliseren

Ik was verbaasd dat er in sommige 
regio’s van Guinee nog mensen 
zijn die niet weten wat ebola is. Ze 
denken dat de ziekte ‘gekomen 
is door de blanken’ of verspreid 
wordt door de antennes van onze 
auto’s. Vanwege het sterke geloof 
hebben we in bepaalde regio’s de 
mensen nog niet voldoende kunnen 
voorlichten.
We sensibiliseren de bevolking ook 
rond sterfgevallen. Een dode moet 
op een veilige manier begraven 
worden omdat hij anders de ziekte 
nog kan verspreiden. Maar er zijn 
bijvoorbeeld mensen die lijken mee-
nemen en verstoppen om dat te ver-
hinderen. Je merkt dat de Guinese 
bevolking enorm weigerachtig staat 
tegenover “gezondheidspraatjes”.

Toekomst
Sinds de uitbraak van de ebola-epi-
demie in West-Afrika in 2014, zijn er 

al meer dan 27.600 mensen besmet 
geraakt en ruim 11.200 mensen 
overleden. Momenteel volg ik de 
situatie op vanuit Brussel. Na zestien 
maanden is het virus nog steeds 
actief in Sierra Leone en Guinee. Het 
aantal besmette gevallen daalt, maar 
we zijn er nog niet. Het is namelijk 
veel gemakkelijker om te komen 
van honderd naar tien gevallen, 
dan van tien naar nul. Zolang er 
zich gedurende meerdere weken 
geen nieuwe gevallen voordoen, is 
het niet voorbij.
Onlangs werd echter grote voor-
uitgang geboekt met een vaccin. 
Intussen kregen 1.200 medewer-
kers het toegediend. Het gaat om 
mensen die in de frontlinie wer-
ken zoals medewerkers van de 
gezondheidscentra, mensen die 
lijken vervoeren, medisch perso-
neel in het ziekenhuis van Cona-
kry. Het blijkt goed te werken. 
Het vaccin is dus veelbelovend, maar 
dat is niet het enige wat het virus zal 
stoppen. Het dient als één van de 
middelen om de ziekte te bestrijden. 
Intussen moeten we waakzaam 
blijven en actie ondernemen in 
bepaalde regio’s. Zo kan de epide-
mie hopelijk tegen het einde van dit 
jaar uitgeroeid worden.

Al van kleins af aan voelde ik de drang om mensen te helpen. De humanitaire sector 
sprak me enorm aan. Daarom werd ik dokter en ging ik aan de slag bij Dokters van 
de Wereld. Sinds 2007 werk ik als noodcoördinatrice voor Artsen Zonder Grenzen. Dit 
jaar reisde ik al twee keer naar Guinee om er het ebola-virus te helpen indijken. Als 
medisch coördinatrice stond ik in voor de medische teams, volgde ik contacten op en 
gaf ik voorlichting aan de lokale gemeenschappen.

Gueckedou 
behandelingscentrum, 
Guinee

OP STAP MET

Wie?
Axelle Ronsse, 

medisch 
coördinatrice 
voor Artsen 

Zonder 
Grenzen in 

Guinee, nieuw 
partnerland van 

België

Wat?
Alle medische 

activiteiten 
rond ebola 
coördineren

Waarom?
De ebola-

epidemie is nog 
altijd niet onder 

controle

©
 M

S
F

©
 S

yl
va

in
 C

he
rk

ao
ui

/C
os

m
os

BESTRIJDEN
IN GUINEE

EBOLA

 I JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2015   31



KOEN VANDEPOPULIERE

W ereldwijd doodt 
vervuiling meer 
dan 8,9 miljoen 
mensen per jaar. 

Vooral kinderen zijn het slachtoffer. 
De grote meerderheid - 8,4 miljoen 
- woont in lage- en middeninko-
menslanden. Het aantal doden door 
vervuiling is dus drie keer groter 
dan het aantal doden door malaria 
en veertien keer groter dan het 
aantal dat bezwijkt aan aids. Toch 
sterven de meeste slachtoffers van 
vervuiling niet; ze slepen zich door 
het leven in een ernstig verzwakt 
lichaam.

Oorzaken
Om in hun levensonderhoud te 
voorzien, verrichten mensen op 
kleinschalige manier gevaarlijke 
werkzaamheden. Neem Seyna-
bou. In Thiaroye-Sur-Mer, een dorp 
nabij Dakar (Senegal) breekt ze 
autobatterijen open. Ze smelt de 
onderdelen in en rond haar huis. Zo 
recupereert ze het waardevolle lood. 
Ze doet dat ook als ze zwanger is of 
borstvoeding geeft. Maar lood is een 
neurotoxine dat permanente schade 

aan de hersenen veroorzaakt. Wie 
erdoor vergiftigd raakt, kan zich 
nog moeilijk concentreren, heeft 
evenwichtsstoornissen, bevende 
handen… Onderzoek toont aan dat 
kinderen al door kleine hoeveel-
heden lood een IQ-verlies tussen 
de 5 en 15 oplopen. Bovendien 
blijkt er een verband tussen hoge 
loodgehaltes in het lichaam van 
kinderen en de kans dat ze later 
geweld of andere misdaden plegen. 
Loodvergiftiging veroorzaakt ook 
schade aan het immuunsysteem. 
Bij hoge dosissen volgt de dood. 
Vijf van Seynabou’s kinderen zijn 
eraan gestorven. Maar voor haar 
is het de enige manier om aan de 
kost te komen. Wereldwijd zitten 20 
miljoen mensen in hetzelfde schuitje.
Een ander, vaak voorkomend pro-
bleem, is vergiftiging door kwik. 
Dankzij kleinschalige goudmijnbouw 
verdienen ongeveer 17 miljoen men-
sen hun brood. Onder meer in de 
Amazone-rivier in Latijns-Amerika. 
Maar kwik veroorzaakt mentale 
problemen zoals pathologische 
schuchterheid, snelle irritatie en het 
leidt bovendien tot een verlaagd IQ, 
nierschade, spierzwakte…
Verlaten fabrieks- en mijnsites vor-
men eveneens een belangrijke 
oorzaak van gezondheidsproble-
men. Een sterk vervuild gebied 
blijft immers achter. Toch is het een 
bron van inkomsten voor meer dan 
25 miljoen mensen, bijvoorbeeld 
door metaalafval te verzamelen. 
Zo ook in Kabwe (Zambia) waar 
een loodmijn en de bijhorende 
smeltovens dood en verderf zaaien 

De gevolgen van klimaatverandering zijn 
niet min. Maar er bestaan nog andere, zwaar 
onderschatte milieuproblemen. Denk maar 
aan vervuiling met bijvoorbeeld lood, kwik of 
chroom. Talloze mensen worden er zwaar ziek 
van en het vormt zelfs de eerste doodsoorzaak 
in ontwikkelingslanden.

in een nabijgelegen stad met bijna 
300.000 inwoners. Ruim 15 miljoen 
mensen hebben te kampen met 
vervuiling door chroom. Dat wordt 
onder meer gebruikt in leerlooie-
rijen in Bangladesh en tal van andere 
landen. Ook lood en cadmium dat 
vrijkomt bij recycleren van beeld-
buizen, zorgt voor problemen. Voorts 
vallen slachtoffers door dioxines en 
‘PAK’s’ die ontstaan bij het verbran-
den van met plastic omhulde kabels. 
Ten slotte komen er schadelijke 
stoffen vrij bij smeltovens, galvani-
seren, productie van chemicaliën…

Grenzeloos
Het aantal mensen dat hun gezond-
heid door die vervuiling ernstig aan-
getast ziet, is ruim 20 keer groter dan 
het aantal dat erdoor sterft: ongeveer 
200 miljoen. De meeste hebben niet 
eens ongezonde werkzaamheden 
verricht. Toxische deeltjes houden 
zich namelijk niet aan grenzen van 
dorpen of landen. Ze verplaatsen 
zich door de lucht, in het water en 
komen zelfs terecht in voedsel.
Wereldwijd liggen milieurisicofacto-
ren aan de basis van meer dan 80% 
van de regelmatig gerapporteerde 
ziektes. Kanker zou er in 13 à 20% 
van de gevallen aan te wijten zijn. 
In lage- en middeninkomenslanden 
ligt dat percentage nog hoger; daar 
bedraagt de ziektelast door ver-
vuiling 94%. Die situatie heeft ook 
gevolgen voor het Westen. Zo komt 
kwik terecht in tonijn en andere vis 
die hier wordt geconsumeerd en is 
er rijst aangetroffen met sporen van 
arsenicum en andere zware metalen.

VERVUILING:
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Geld
De impact van vervuiling op men-
senlevens heeft ook gevolgen voor 
de economie. Mensen zijn chronisch 
ziek, vaak werkonbekwaam, en dat 
weegt op de gezondheidszorg van 
hun land. In 2005 toonde onderzoek 
aan dat pollutie met kwikderivaten 
de economische productiviteit in 
de VS jaarlijks met 8,7 miljard dol-
lar doet dalen. 600.000 kinderen 
hadden er immers een verlaagd 
IQ waardoor ze minder productief 
waren. De impact van vervuiling 
op de economie van lage- en mid-
deninkomenslanden is nog groter. 
Daar zouden alleen al de kosten 
door luchtvervuiling 6 à 12% van 
het BNP bedragen. Luchtvervuiling 
veroorzaakt namelijk aandoeningen 
als astma, kanker en hartaanvallen. 
In 2013 bedroegen de kosten door 
luchtvervuiling in China 10% van 

het BNP, wat overeenkomt met 843 
miljard euro.
Er is ook goed nieuws: er bestaan 
oplossingen om vervuiling een halt 
toe te roepen. Veel rijkere landen 
hebben namelijk al hun ergste ver-
vuiling opgeruimd en hebben zo 
de nodige expertise en knowhow 
opgebouwd. Die moet worden over-
gebracht naar armere landen, samen 
met de nodige fondsen. De situatie 
remediëren in die landen, zal boven-
dien slechts een fractie kosten van 
wat rijkere landen ervoor hebben 
neergeteld. Om vervuilde sites te 
identificeren, bijvoorbeeld, volstaat 
tegenwoordig al een apparaatje 
dat past in de palm van een hand. 
Gemiddeld spenderen landen 1 à 
2% van het BNP aan het milieu. De 
EU, die haar ergste vervuilingspro-
blemen in de achteruitkijkspiegel 
ziet, spendeerde in 2013 meer dan 

STERFTE DOOR VERVUILING
VERSUS ANDERE OORZAKEN  WERELDWIJD

Bron: Global Alliance for Health and Pollution
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108 miljard euro aan het milieu. 
België gaf er in dat jaar zo’n 3,8 
miljard euro aan uit. Armere landen 
echter komen soms maar aan enkele 
honderdduizenden euro’s - terwijl 
zij nog maar aan het begin van het 
traject staan en met nog tal van 
andere hoogst urgente uitdagingen 
worden geconfronteerd.

Van Millenniumdoelen 
tot klimaat

De pollutieproblematiek staat het 
bereiken van de Millenniumdoe-
len in de weg. Doel 4 ijvert voor 
minder kindersterfte, doel 5 wil 
gezonde moeders, doel 6 bestrijdt 
ziektes en 7 staat voor een duur-
zaam leefmilieu. Ondanks het grote 
belang kwam de kwestie de voorbije 
decennia lager op de milieuagenda 
te staan. De focus ligt meer op kli-
maatverandering en het behoud van 
biodiversiteit. Bovendien is vervui-
ling een risicofactor en geen ziekte, 
wat de impact verdoezelt.
Dankzij ontwikkelingshulp werd de 
streek waar Seynabou autobatte-
rijen openbrak intussen gesaneerd. 
Zij en de andere vrouwen in het 
dorp kregen een startkapitaal voor 
kweektafels en hulpstoffen zodat 
ze nu zelf pindanoten, uien, toma-
ten, bonen en andere gewassen 
kunnen telen. In Thiaroye-Sur-Mer 
rennen vandaag veel kinderen rond. 
Gezonde kinderen, die mee zullen 
bouwen aan het welzijn van Senegal.

MASSAMOORDENAAR
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MILIEU

ONLINE
www.gahp.net/new/
ec.europa.eu/eurostat

De gezondheid 
van ongeveer 
200 miljoen 
mensen 
wordt ernstig 
aangetast door 
vervuiling 

DE VERGETEN
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De Eerste Wereldoorlog was een echt wereldconflict. Dat kwam onder meer omdat ook de kolonies van de strijdende 
Europese landen erbij betrokken werden. Zo had Duitsland een begerig oog gericht op de grondstoffen van Oost-Congo. 
Daarom bestreed België zijn buurland niet alleen aan de IJzer, maar ook in Duits Oost-Afrika, het huidige Tanzania. 
Weliswaar vooral met Congolese soldaten. Ons land won en verkreeg Rwanda en Burundi als oorlogsbuit. In totaal 
sneuvelden 145 blanke en 1895 zwarte militairen. Glo.be toont u enkele foto’s uit die periode van de collectie van het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. CS

Tewaterlating van een 
watervliegtuig in M’Toa (juli 1916).

De Belgische locomotief van 22 ton 
afkomstig van Albertstad rijdt voor de 
eerste keer van Kigoma naar Luitshi.

Een “ngoma” (soldatendans) 
in het kamp van Gottorp.

WOI AAN HET 
TANGANYIKAMEER
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GESCHIEDENIS

Inscheping van de 
troepen in Kabalo.

MEER WETEN?
Loopgraven in Afrika (1914-1918) – De vergeten 

oorlog van de Congolezen tegen de Duitsers
 Lucas Catherine (uitgeverij EPO)

Van 10 juni tot 10 juli 2015 ging in het Nationaal Museum 
van Tanzania (Dar-Es Salaam) de tentoonstelling ‘Trenches 
in Africa’ (loopgraven in Afrika) door. De expo lokte veel 
belangstellenden. Na afloop schonk de Belgische ambassade 
de tekst- en fotopanelen aan het museum.
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GAUTIER CALOMNE

La Maison Africaine, wat is dat 
precies?
La Maison Africaine kan terugblik-
ken op een lange geschiedenis. In 
1961 namen een aantal pioniers 
van ontwikkelingssamenwerking 
het initiatief om in Sint-Joost een 
tehuis te openen waar Afrikaanse 
studenten konden verblijven. Aan-
vankelijk waren dat er een vijftigtal. 
Jaar na jaar kreeg het project meer 
bekendheid. Na een kort intermezzo 
in 1969 in de Verlaatstraat, ging het 
begin jaren ’70 richting Elsene.
Inmiddels staat de deur ook open 
voor studenten uit onder meer 
Latijns-Amerika en Azië. Momenteel 
hebben we gasten uit Bangladesh, 
Vietnam en China, wat ons pas echt 
een internationale uitstraling geeft.
Een andere nieuwigheid is dat we 
nu ook vrouwelijke gasten hebben: 
20 jaar geleden waren er geen, 10 
jaar geleden maakten ze slechts 2% 
uit en nu hebben we 20% logees. 
Dat is weliswaar nog flink in de 
minderheid, maar het gaat de goede 
kant op.
Na een aantal uitbreidings- en ver-
bouwingswerken is er nu een capa-
citeit van 80 bedden. We kunnen 
dus jaarlijks plaats bieden aan 100 
à 150 studenten.

Is studenten logeren uw 
eerste taak?
Ja, maar zeker niet de enige: onze 
activiteiten zijn een stuk ruimer 
dan dat. Studenten onthalen is onze 
kerntaak, maar voor een Huis als het 
onze betekent dat natuurlijk veel 
meer dan hen onderdak geven. Het 

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking geeft steun aan 11 tehuizen waar buitenlandse studenten kun-
nen verblijven en aan 5 erkende clubs die culturele en/of sociale activiteiten organiseren. Glo.be had een 
gesprek met Thierry Van Pevenage die sinds 10 jaar enthousiast aan het roer staat van la Maison Africaine.

betekent ook en eigenlijk in de eer-
ste plaats de studenten begeleiden.

Waaruit bestaat de begeleiding?
Om te beginnen is er de administra-
tieve ondersteuning, bijvoorbeeld bij 
het papierwerk voor de gemeente, 
het ziekenfonds of een bank en een 
persoonlijke sociale begeleiding 
door de maatschappelijk werkster 
van ons Huis.
Daarnaast zijn er specifieke initi-
atieven zoals het mentorschap dat 
onze studenten op zich nemen voor 
voortijdige schoolverlaters in de wijk 
of het opzetten van een voedselbank 
voor studenten uit ons Huis, maar 
ook voor gezinnen in de wijk of in 

Brussel die het moeilijk hebben.
Tot slot vervult la Maison Africaine 
ook een belangrijke culturele taak: 
tentoonstellingen, concerten, theater, 
film…! Wij willen deel uitmaken van 
het culturele leven en er ook onze 
studenten bij betrekken en tegelij-
kertijd de Brusselaars kennis laten 
maken met de Afrikaanse cultuur. 
Hedendaagse kunst en cultuur zijn 
voor ons een instrument om het 
moderne gezicht van Afrika te tonen.

Is la Maison Africaine er alleen 
voor beursstudenten?
Niet bepaald. Wij streven gewoon 
een evenwicht na tussen studen-
ten met en zonder beurs. Het is zo 

TEHUIZEN EN CLUBS IN BELGIË

Totale steunbedrag van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking 

1.721.884 euro

LA MAISON AFRICAINE:
een warm nest 

ver van huis 

Djédjé 
Kungula
(34 jaar • DRC Congo) 
Doctoraatsstudent land-
bouwwetenschappen (ULB)

‘Van la Maison Africaine 
onthoud ik dat de verant-
woordelijken mij hebben 
begeleid bij mijn project 
en bij het onderzoek voor 
mijn doctoraatsstudies, 
en dat was echt bepa-
lend voor mijn toekomst. 
Ik blijf er hen dankbaar 
voor. Hun sociale rol 
via de voedselbank en 
via  het mentorschap 
waaraan ik meewerk en 
dat mijn bestaansmid-
delen aanvult, vormen 
een echte meerwaarde 
die van deze plek een 
warme thuis maken.’

DE STUDENTEN 
AAN HET WOORD

36   JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2015 I 



ANTWERPEN

LOUVAIN-LA-NEUVE

GEMBLOUX

BERGEN

ARLON

SINT-GILLIS
LEUVEN

GENT

DOORNIK

LA MAISON
AFRICAINE

ELSENE

CHARLEROI

Tehuizen Clubs

dat 50% van onze gasten studeert 
met een beurs van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking en 
de universiteiten. De middelen 
zijn afkomstig van het programma 
ARES 1 (30%), BTC (nu 5%) of andere 
instanties zoals de Fédération Wal-
lonie-Bruxelles of ook nog van de 
regeringen van onze partnerlanden 
zoals Burundi (15%). In dat geval 
vragen de subsidiërende organi-
saties ons om logies te verschaffen 
aan de beursstudenten.
De andere helft van de studenten 
die in la Maison Africaine verblij-
ven financieren hun studies zelf. 
Doorgaans is het zo dat zij zich 
persoonlijk en spontaan aanmel-
den. Wie goed georganiseerd is, 
contacteert ons voor de aankomst in 
België. En dan zijn er ook studenten 
die bij ons komen aankloppen met 
problemen wanneer ze al in België 
zijn. We proberen dan een oplossing 
te zoeken, maar jammer genoeg 
kunnen we maar ingaan op 20% 
van de aanvragen.

Hoe maakt u dan een keuze?
We hanteren heel wat criteria en 
gaan daarbij zo objectief moge-
lijk te werk om zeker niemand te 
benadelen. Een eerste criterium 
is natuurlijk het aantal beschikbare 
kamers. Verder kijken we naar het 
soort studies in de zin van welke 
meerwaarde de opleiding heeft en 

het belang van de voortzetting ervan 
in België (zo is er bijvoorbeeld de 
grote aantrekkingskracht van studies 
in het kader van de volksgezond-
heid). We onderzoeken ook de status 
van de student en daarbij speelt 
bijvoorbeeld mee of de aanvrager 
van logies al werkt.
Tot slot is het van belang dat de 
student die een aanvraag doet, alle 
papieren in orde heeft gebracht. 
Onze opdracht is studenten te hel-
pen die naar hun land van herkomst 
zullen terugkeren om er de kennis te 
gebruiken die ze in België hebben 
verworven. Wij houden ons dus niet 
bezig met het onthaal van politieke 
of economische vluchtelingen. Dat 
is het werk van andere instanties.

Is de financiële inbreng 
(huur) verschillend voor beurs- 
en niet-beursstudenten?
Voorheen werd er een onderscheid 
gemaakt maar nu niet meer omdat 
dat toch discriminerend was. De 
gemiddelde bijdrage bedraagt nu 
325 euro. Voor dat bedrag krijgen de 
studenten een gemeubelde kamer 
inclusief kosten (water, gas, elektri-
citeit, internet) en kunnen ze ook 
gebruik maken van de hierboven 
vermelde administratieve, sociale 
en culturele dienstverlening.
We hanteren twee tarieven (300 
en 350 euro), afhankelijk van de 
oppervlakte en de inrichting van 

de kamer, maar dat staat los van 
het statuut van de student.

Welke andere inkomsten hebt 
u, behalve de bijdragen van de 
studenten?
De huur dekt 70% van ons jaar-
budget. Dat volstaat natuurlijk niet 
om ons volledige takenpakket te 
financieren.
Behalve de huurinkomsten kunnen 
we ook rekenen op indirecte werk-
gelegenheidssteun (artikel 60 voor 
schoonmaakwerk, administratieve 
follow-up…) en op steun van de 
gemeente Elsene voor onder meer 
het mentorschapsproject en daar-
naast ontvangen we ook nog giften 
en bijdragen van particulieren.
Maar ik overdrijf niet wanneer ik 
zeg dat de jaarlijkse subsidie van 
de Belgische Ontwikkelingssamen-
werking broodnodig is om ons Huis 
draaiende te houden. Het is met 
deze steun dat we sociaal-culturele 
projecten kunnen opzetten. Dat is 
voor onze studenten echt een toe-
gevoegde waarde omdat ze daar-
door in optimale omstandigheden 
kunnen studeren. Als ze naar hun 
land terugkeren met een diploma 
op zak en zoveel ervaringen rijker, 
hebben zij de hefbomen in handen 
voor de verdere ontwikkeling van 
hun land.

LA MAISON AFRICAINE:
een warm nest 

ver van huis 

1 ARES = koepel Franstalige universiteiten

DE STUDENTEN 
AAN HET WOORD

Anne-Chimène 
Essebe
(24 jaar • Kameroen)
Studente vertaler-tolk (ISTI)

‘Wanneer ik uit la Maison 
Africaine vertrek om 
opnieuw in Kameroen 
te werken, dan ga ik 
niet vertellen dat ik op 
plaats x of in wijk y in 
Brussel heb gelogeerd. 
Ik ga vertellen dat ik mijn 
Belgische familie heb 
achtergelaten om naar 
mijn Afrikaanse familie 
terug te keren. Voor mij 
is la Maison Africaine 
werkelijk: ‘een thuis ver 
van huis!’
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Thierry Van Pevenage: ‘Studenten onthalen is 
onze kerntaak, maar dat betekent veel meer dan 
hen onderdak geven. Het betekent in de eerste 
plaats de studenten begeleiden.’
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Net zoals de voorbije jaren, kwam het publiek via 8 interactieve spelletjes meer 
te weten over ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuidproblematiek. 
Elk spel illustreerde een Millenniumdoel. Zo konden groot en klein onder 
andere “armoede verminderen” met een magnetisch puzzelspel of “werken 

aan een duurzaam milieu” door afval uit een zandbak te vissen.
Naar gewoonte lokte de stand heel veel gezinnen, die enthousiast de spelletjes speelden 
en er een pet of schrift mee wonnen. Dit jaar ruimen de 8 Millenniumdoelen of MDG’s 
plaats voor 17 gloednieuwe “duurzame ontwikkelingsdoelen” of SDG’s. De volgende 
Glo.be is daar volledig aan gewijd.

Laatste keer Millenniumdoelen 
op nationale feestdag

Dit jaar nam de Belgische ontwikkelingssamenwerking voor de 6de keer 
actief deel aan de festiviteiten ter gelegenheid van de nationale feestdag op 
21 juli. Naast het traditionele Te Deum, talrijke parades en fanfares, alsook 
vuurwerk, konden de 400.000 bezoekers onze stand in de Regentschapsstraat 
ontdekken in hartje Brussel.

Daardoor zal ons land bijdragen aan de bescherming van 
kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, DR Congo, 
Mali, Nigeria, Palestina, Zuid-Soedan, Syrië en Irak. Datzelfde 
UNICEF-programma kreeg de voorbije jaren ook al 3,9 miljoen 

euro (2010-2011) en 2,7 miljoen euro (2013-2014).
Vandaag leven naar schatting zo’n 230 miljoen kinderen in gebieden getroffen 
door gewelddadige conflicten. Ze beleven er de ergste gruwel. Volgens 
de minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo zijn 
kinderen in een conflict altijd de zwakste partij. ‘Denk aan de ontvoeringen 
van tientallen meisjes door Boko Haram, de verkrachtingen van tienermeisjes 
door Islamitische Staat of het ronselen van kindsoldaten in Centraal-Afrika. Het 
misbruik wordt steeds afschuwelijker. Als kinderen deze gruwel al overleven, 
zijn ze voor de rest van hun leven gebrandmerkt. Het is belangrijk dat er zo 
snel mogelijk een einde komt aan deze wandaden.’

INTERNATIONALE 
RODE KRUIS 

OP BEZOEK IN 
BRUSSEL

V an 25 tot 27 mei vond in Brussel de 
jaarlijkse bijeenkomst plaats van de 
groep van donoren (Donor Support 
Group) van het Internationale Rode 

Kruis (ICRC). Dé gelegenheid om informatie uit te 
wisselen met de organisatie en om de prioriteiten, 
programma’s en uitdagingen te bespreken. De 
agenda bestond uit drie hoofdthema’s: (1) “Crisis 
mode” (hoe een sterke respons aanhouden bij 
groeiende noden? ), (2) belang van nabijheid en 
toegang, (3) coördinatie en samenwerking in de 
toekomst. Deze bijeenkomst sloot het Belgische 
voorzitterschap van de Donor Support Group van 
het ICRC af. Het voorzitterschap liep van juni 
2014 tot mei 2015. Deze periode focuste op de 
bedreiging van de gezondheidszorg en op seksueel 
geweld. Twee problematieken waarvoor België zich 
blijft inzetten bij de internationale gemeenschap.
Er vonden ook twee side events plaats: een 
ontbijtvergadering met de ministers De Croo en 
Reynders en met ICRC-voorzitter Peter Maurer 
in aanwezigheid van de pers. Dat bood een uniek 
moment om te discussiëren over de actuele 
humanitaire crisissen. Verder werd er ook een 
debat georganiseerd tussen minister De Croo, 
ICRC-voorzitter Maurer, de DG van Artsen Zonder 
Grenzen Christopher Stokes en de directeur 
van de humanitaire operaties en van de civiele 
bescherming van ECHO (Europese Commissie) 
Jean-Louis De Brouwer over de toepassing van 
de humanitaire principes in Syrië.
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BELGIË BESCHERMT KINDEREN 
IN GEWAPENDE CONFLICTEN

In juni 2015 kende België 4,5 miljoen euro toe voor de “Bescherming van Kinderrechten bij 
Gewapende Conflicten”, een initiatief van de VN-Veiligheidsraad uitgevoerd door UNICEF. 

RUBRIQUE
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ADDIS ABEBA WIJST DE WEG NAAR 
ONTWIKKELINGSFINANCIERING

Drie dagen lang debatteerden 
staatshoofden, ministers en 
ambtenaren uit alle lidstaten 
van de VN over hoe ontwik-

keling het best gefinancierd wordt. Voor 
ons land was onder meer minister van 
Ontwikkelingssamenwerking Alexander 
De Croo aanwezig.
Het proces verliep niet van een leien dakje. 
Twistappel was vooral de samenwerking in 
fiscale aangelegenheden. De groep van 
ontwikkelingslanden (G77) pleitte namelijk 
voor een nieuw VN-comité voor belastingen, 
waarin alle lidstaten aanbevelingen maken 
over samenwerking in belastingkwesties. Tot 
nu toe gaat de aanzet voor samenwerking 
vooral uit van de G20 en de OESO (Organi-
satie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling). De rijke landen zagen echter 
geen meerwaarde in de oprichting van een 
nieuw orgaan. Uiteindelijk kwam men tot 
een compromis: het bestaande VN-exper-
tencomité wordt opgewaardeerd. Dat moet 
zorgen voor een evenwichtiger verspreiding 
van de regionale vertegenwoordiging en 
een diversificatie van de belastingsystemen 
(op arbeid, invoer, consumptie…).
De G77 blijft strijdvaardig en wil op de twee 
komende belangrijke toppen een resem 
punten op tafel leggen. Zo wil ze tijdens de 
onderhandelingen over de nieuwe ontwikke-
lingsdoelen opnieuw ingaan op onder andere 
(1) een kalender voor het engagement om 

0,7% van het BNI te besteden aan ontwikke-
lingshulp, (2) de eis dat klimaatfinanciering 
bovenop ontwikkelingsgeld komt en (3) een 
nieuw VN-comité voor belastingen. Op de 
klimaattop wil ze de subsidies voor fossiele 
brandstoffen bespreken.
Ondanks het moeizame debat vielen er 
toch een aantal interessante tendensen te 
onderscheiden waarover wel eensgezind-
heid heerst:
• Ontwikkelingshulp volstaat niet om ontwik-

keling te financieren. Jaarlijks is er immers 
een tekort van 2500 miljard dollar (5.000 
à 7.000 miljard dollar is nodig). Andere 
bronnen worden steeds belangrijker: 
remittances, buitenlandse en binnenlandse 
investeringen, belastingen…

• Overheden in ontwikkelingslanden moeten 
steeds meer en steeds beter hun eigen 
belastingen innen en deze goed besteden.

• Officiële ontwikkelingshulp wordt bij 
voorkeur ingezet in landen met weinig 
toegang tot andere bronnen van ontwik-
kelingsfinanciering, met name in de minst 
ontwikkelde landen en de fragiele staten.

• De strijd tegen “onrechtmatige geldstro-
men” (onder meer via multinationals) moet 
opgevoerd worden, onder andere door de 
safe havens te beteugelen.

• De private sector speelt een voorname rol.
• Technologietransfer en innovatie zijn 

belangrijk, maar de minst ontwikkelde 
landen hebben nog onvoldoende toegang.

• Regeringen verbinden zich ertoe systemen 
voor sociale bescherming op te zetten, 
zodat niemand achterblijft.

Achtergrondinformatie 
over de tendensen vindt u 
in Glo.be 3/14 – Wereld in 
verandering.

CS

Op 16 juli 2015 keurden de VN-lidsta-
ten in Addis Abeba de Addis Abeba 
Action Agenda goed. De bereikte 
consensus biedt een reeks kapstokken 
om de financiering van ontwikkeling 
in de toekomst verder uit te werken. ©

 U
N

 P
ho

to
/E

sk
in

d
er

 D
eb

eb
e

Jaarverslag BTC 2014
De Belgisch Technische Coöperatie BTC legt de nadruk op performantie en op de bijdrage van de 
landenprogramma’s aan de resultaten van de organisatie. Zo beschrijft een samenvattende fiche per 
land de bereikte resultaten volgens de prioriteiten van het samenwerkingsprogramma. Bovendien 
werd 53% van de uitgaven gerealiseerd in fragiele staten en bijna 50% in Centraal-Afrika.

Ontdek het rapport op www.btcctb.org.

RUBRIQUE
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DE ADDIS ABEBA ACTION 
AGENDA VINDT U TERUG OP 

www.un.org.



MIS DE 
TREIN NIET!
Schrijf je vandaag nog in opwww.climate-express.eu.

DGD - DIRECTIE-GENERAAL 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING  
EN HUMANITAIRE HULP
Karmelietenstraat 15 • B-1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 501 48 81 
E-mail : info.dgd@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be • www.dg-d.be

Eind dit jaar vindt in Parijs een cruciale internationale klimaattop plaats. 
Ook de klimaatbeweging blaast verzamelen. Twee weken lang, van 29 november 
tot 13 december, overspoelt ze de Franse hoofdstad om mee de politieke agenda 
te bepalen. Climate Express zorgt dat jij erbij kan zijn! Met de trein, de fiets of de 
bus brengt Climate Express minstens 10.000 Belgen naar Parijs.
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