Over de schreef.
Groene Kerst ?
De VN top in Polen heeft, eufemistisch uitgedrukt, weinig concreets opgeleverd.
Waar media en politici dagelijks een ware hype creëren rond de financiële crisis, lijken ze de
mondiale milieucrisis daarentegen eerder te bagatelliseren. Milieuminister Cramer noemde
het mislukte overleg niettemin - samen met andere politici – diplomatiek ‘hoopvol’.
Maar wie de gemaakte afspraken leest, weet beter.
In Poznan is absoluut niet duidelijk geworden welke reducties in broeikasgassen worden
beoogd, ondanks de massale deelname daar van maar liefst 192 Unfccc landen.
Een kleinere groep van EU-landen werden het een dag eerder in Brussel wel eens over een
‘pakket ingrijpende maatregelen’ om de CO2 uitstoot te beperken. Zij streven naar een
verminderde uitstoot in 2020 met 20 procent. Ze hopen dat dit andere landen stimuleert.
Een signaal naar de eerstkomende VN top in Kopenhagen volgend jaar wellicht?
Aanvankelijke plannen om industriële bedrijven te laten betalen voor CO2-rechten zijn
grondig afgezwakt. Alleen elektriciteitsbedrijven moeten flink meer gaan dokken voor hun
CO2 productie, waardoor de stroomprijzen de komende jaren duurder worden.
WNF, Greenpeace en Oxfam noemen het ‘Een zwarte dag voor het Europese klimaatbeleid’.
Zowel de VN als EU maken het de industrie absoluut niet lastig.
Bedrijven mogen langer CO2 uitstoten dan gepland. Vervuilende
auto’s mogen minstens 3 jaar langer geproduceerd worden, voor
productie van schone auto’s verplicht wordt. Tegen landen die
vervolgens de doelen niet halen, zijn nog geen sancties bepaald.
Op Nederlands aandringen is afgesproken dat er 3 x zoveel EUbudget komt als gepland voor ondergrondse CO2 opslag. Ons
land heeft 2 zulke projecten, om zo geld te verdienen aan CO2.
Let wel: aan CO2 opslag, niet aan CO2 productievermindering!
Ik heb een slecht gevoel hierbij. De rode draad in het verhaal is
geld en hebzucht. EU landen willen blijven verdienen aan
vervuilende economie en bovendien nog eens extra via subsidies
– ons land voorop - aan CO2 uitstoot misleiding door opslag.
Niemand zegt hardop: tot hier en niet verder. Of beter; we doen
een flinke stap terug. Dat is uiteindelijk bittere noodzaak.
Economische groei betekent nu eenmaal meer productie, meer gebruik van energie en
grondstoffen, meer transport, verdere uitbreiding van bedrijfsterreinen en verstedelijking.
De welvaart die wij allemaal blijvend willen omarmen, vraagt een steeds hogere prijs.
We behoeven daartoe continue meer. Vooral meer energie.
Dat betekent onomkeerbaar, een blijvende hoge productie van CO2 en fijn stof.
Tenzij we NEE zeggen en doen. We eenvoudig verplicht worden om - per capita - minder
energie te gebruiken en duurzamere producten aan te schaffen. Vanwege een intelligent en
sanctionerend meetsysteem, dat ons individuele consumptiegedrag keihard beperkend bepaalt.
Wanneer we - onontkoombaar - gelimiteerd worden in de hoeveelheid energie en water die
we per persoon mogen gebruiken, kiezen we vanzelf voor zuiniger apparaten, zuiniger auto’s
en milieuvriendelijker woningen. Omdat mensen nu eenmaal maximaal blijven consumeren!
Handel en industrie die de consument als klant willen behouden, ontwikkelen vervolgens
automatisch zuiniger ‘tools & services’ om de eigen continuïteit veilig te stellen.
De VN en EU top blijken met hun huidige macht- en regelzucht, hiervan nog ver verwijderd.
Niettemin wens ik u een groene Kerst en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.
Eric Conscience.

