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Meer dan 60 landen willen klimaatneutraliteit in 2050
23 SEPTEMBER 2019

Even voor de start van een klimaattop in New York hebben de Verenigde Naties (VN) bekendgemaakt dat 66
landen zich aansluiten bij de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Die landen willen samen met 10
regio's, 102 steden en 93 bedrijven tegen midden deze eeuw aan een nuluitstoot van broeikasgassen komen.
Wetenschappers hebben dit objectief gesteld om de opwarming van onze planeet binnen de grenzen te houden
van het akkoord van Parijs in 2015. De temperatuur moet tegen het eind van deze eeuw minder dan 2 graden
Celsius stijgen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Even voor de start van een klimaattop in New York hebben de Verenigde Naties (VN) bekendgemaakt dat 66 landen zich
aansluiten bij de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Die landen willen samen met 10 regio's, 102 steden en
93 bedrijven tegen midden deze eeuw aan een nuluitstoot van broeikasgassen komen. Wetenschappers hebben dit
objectief gesteld om de opwarming van onze planeet binnen de grenzen te houden van het akkoord van Parijs in 2015. De
temperatuur moet tegen het eind van deze eeuw minder dan 2 graden Celsius stijgen ten opzichte van het pre-industriële
tijdperk.
"Wetenschappers waarschuwen ons dat het klimaat minstens drie graden opwarmt aan het eind van deze eeuw indien we
niets extra ondernemen. De klimaatdringendheid is een race die wij aan het verliezen zijn, maar die we nog kunnen winnen",
zei secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres. Hij benadrukte dat deze klimaattop geen vrijblijvende
gespreksronde is. "Er is genoeg gepraat. Dit is geen klimaatonderhandelingstop want je onderhandelt niet met de natuur.
Dit is zoals de naam het zegt een klimaatactietop."
Hoopgevend nieuws bij de start van de klimaattop in New York, rond 16 uur Belgische tijd, was dat in totaal 66 landen zich
kunnen vinden in de doelstelling om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Nog volgens de VN hebben 68 landen zich
geëngageerd om officieel hun klimaatplannen tegen 2020 op te schroeven. Tegen dan moeten de 195 ondertekenaars van
het akkoord van Parijs nieuwe engagementen op tafel leggen. Dertig landen behoren ook tot een alliantie die belooft vanaf
2020 geen steenkoolcentrales meer te bouwen.
In Rusland heeft premier Dmitri Medvedev een decreet ondertekend waarmee het land zijn engagement in het akkoord van
Parijs ratificeert, zo heeft zijn kabinet maandag bekendgemaakt. Van de nieuwe Europese Commissie onder leiding van
Ursula von der Leyen weten we dat ze blaakt van klimaatambitie. "We zullen moeten investeren in onderzoek en innovatie,
alsook onze economie op een andere leest schoeien en het industrieel beleid een update geven", schreef de Duitse in haar
politieke krijtlijnen. Ze wil ten laatste 100 dagen na haar intrek in Brussel een Green Deal voorstellen met daarin de eerste
Europese klimaatwet. Doel? Van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken, uiterlijk tegen 2050.
De klimaattop in New York is voor verschillende landen ook het sein om ruchtbaarheid te geven aan een mondiale
campagne voor meer natuur, die tegen 2030 moet resulteren in natuurbescherming voor 30 procent van s' werelds land- en
zeeoppervlakte. De Verenigde Naties zetten ook regionale initiatieven in de verf, zoals het klimaatrobuust beheer van
productieve landschappen door Centraal-Amerikaanse landen en de bescherming van het Centraal-Afrikaanse regenwoud
waartoe landen als Gabon, Kameroen en Congo zich engageren.
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