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en vindt er ook een grondige evaluatie plaats 

van het lopende klimaatbeleid. Tegen dan zal 

ook het belangrijke rapport van de klimaatwe-

tenschappers van het IPCC beschikbaar zijn 

over scenario’s naar de 1,5°C-doelstelling.1 

Omdat een waslijst aan logistieke afspraken 

niet van die aard is om indruk te maken op de 

recent verkozen klimaatscepticus als president 

van de Verenigde Staten ondertekenden alle 

landen een politieke verklaring, de Marrakech 

Action Proclamation for Our Climate and Sustai-

nable Development2. Deze werd unaniem on-

dersteund door alle partijen. Zij benadrukken 

dat het momentum van Parijs onomkeerbaar is. 

Het is een belangrijke opsteker dat alle landen 

vooruit willen met de uitvoering van het Akkoord 

van Parijs. Dit is een boodschap die intussen 

ook bij Trump aangekomen is, aangezien hij zijn 
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In Parijs slaagden 196 landen en de EU er in om tot een ambitieus akkoord te komen om de 

klimaatopwarming aan te pakken. Minder dan een jaar later ratificeerden voldoende landen het 

akkoord zodat het op 4 november van dit jaar juridisch bindend werd. De verkiezing van Donald 

Trump is een serieuze klap voor de positieve dynamiek die er wereldwijd bestaat om het ak-

koord van Parijs effectief uit te voeren. Is er wel reden voor optimisme? Wat werd er beslist in 

Marrakesh en wat betekent de verkiezingsoverwinning van Trump voor het klimaatbeleid? 

De conferentie van Marrakesh werd aangekon-

digd als de COP (Conference of the Parties, kli-

maatjargon voor conferentie) van de actie. De 

klimaatonderhandelaars werden er elke dag in 

vijf talen aan herinnerd op de vele vlaggen die 

langs de wegen stonden naar het conferentie-

centrum. Hoewel het gepaard ging met aanzien-

lijk getouwtrek slaagden de landen er uiteinde-

lijk in om een groot aantal praktische afspraken 

te maken over de uitvoering van het Akkoord 

van Parijs (AvP). Er werden amper inhoudelijke 

beslissingen genomen in Marrakesh; wel veel 

werkafspraken over kalenders van vergaderin-

gen, rapporten die opgesteld moeten worden en 

workshops die georganiseerd zullen worden. De 

klimaatconferentie van 2018 (die zal doorgaan 

in Polen) wordt het volgende sleutelmoment in 

de onderhandelingen. Dan moet het Rulebook, 

dat de uitvoering van het AvP regelt, klaar zijn 
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2020. Hierover maakten de landen al in 2012 

een akkoord, nl. het Doha amendement voor het 

Kyoto Protocol. In tegenstellig tot de supersnel-

le ratificatie van het Akkoord van Parijs loopt de 

ratificatie van dit amendement veel minder 

snel. Het gros van de EU-landen, waaronder 

België, heeft dit nog steeds niet gedaan.6 

Om op korte termijn klimaatacties te ondersteu-

nen kregen de Marokkaanse minister Hakima El 

Haite en Franse ambassadrice Laurence Tubia-

na vorig jaar de opdracht om op zoek te gaan 

naar samenwerking met actoren uit het bedrijfs-

leven en het middenveld. In Marrakesh hebben 

ze dit initiatief verder uitgewerkt.7 Ze verdienen 

alle steun aangezien alle actoren (lokale bestu-

ren, bedrijven, organisaties, enz.) hun verant-

woordelijkheid moeten opnemen. Toch heeft 

deze oproep aan het middenveld om maatrege-

len te nemen een wrang kantje, vooral in Euro-

pa. De Europese regeringen zijn immers zelf 

niet bereid om hun doelstellingen op te trekken, 

ook al zijn die ruim onvoldoende en worden ze 

in vele landen al overschreden.

FINANCIËLE STROMEN OMGOOIEN

Artikel 2 van het akkoord van Parijs stelt dat de 

financieringsstromen in de wereld omgegooid 

moeten worden in functie van de transitie naar 

een koolstofarme samenleving. Om dit te reali-

seren is in eerste instantie een fundamentele 

wijziging van het discours nodig. Het klimaat 

redden kan niet langer gereduceerd worden tot 

een budgettaire kostenpost. De klimaatschade 

loopt vandaag al hoog op, vooral in het zuiden. 

standpunt rond het klimaatbeleid al heeft bijge-

steld. Voorlopig blijft het echter bang afwachten 

wat Donald Trump echt van plan is. Als hij de 

stekker eruit trekt kan dit niet alleen nefast zijn 

voor de huidige positieve dynamiek in de kli-

maatonderhandelingen. Ook praktisch, bv. voor 

de financiering van het klimaatbeleid, zou het 

een aanzienlijke klap zijn. Het is alvast aan de 

andere landen om op een geloofwaardige ma-

nier een leidersrol op te nemen.  

KLIMAATDOELSTELLINGEN VAN PARIJS

Om de klimaatconferentie van Marrakesh te 

evalueren moeten we het resultaat afzetten te-

gen de doelstellingen van het Akkoord van Pa-

rijs.3 De 197 partijen van het verdrag beslisten 

vorig jaar om ten eerste, de opwarming van de 

aarde onder de 2°C te houden en er naar te 

streven om die te beperken tot 1,5°C, ten twee-

de, er voor te zorgen dat alle landen zich kun-

nen aanpassen aan de klimaatopwarming en ten 

derde, om de wereldwijde financiële stromen af 

te stemmen op het pad naar lage emissies en 

klimaatresistente ontwikkeling. In Parijs erken-

den de landen expliciet dat de klimaatplannen 

die nu op tafel liggen onvoldoende zijn om de 

opwarming onder de 2°C te houden. De Ver-

enigde Naties berekenen elk jaar wat het tekort 

is aan emissiereducties.4 Hun belangrijkste 

conclusie is duidelijk: de inspanningen om de 

emissies te verminderen moeten opgetrokken 

worden. Het gaat hierbij zowel om de engage-

menten die vanaf 2020 lopen en aangegaan 

werden in het kader van het Akkoord van Parijs 

(de NDCs5), maar ook over het beleid vóór 

Het is een belangrijke opsteker dat alle landen vooruit willen met de uitvoering 

van het Akkoord van Parijs. Dit is een boodschap die intussen ook bij Trump 

aangekomen is, aangezien hij zijn standpunt rond het klimaatbeleid al heeft 

bijgesteld.
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(de NDCs), dat nu het werk moet gebeuren. In 

hun klimaatplannen moeten ze expliciet de so-

ciale dimensie van het klimaatbeleid meene-

men. Het ambitieuze klimaatbeleid dat vandaag 

nodig is, maakt geen kans indien er niet gezorgd 

wordt voor begeleidende sociale maatregelen 

die er voor zorgen dat er nieuwe jobs komen in 

de koolstofarme economie, sociale bescher-

ming verzekerd is voor mensen die hun job ver-

liezen in de op fossiele grondstoffen gebaseerde 

sectoren, vorming en opleiding georganiseerd 

wordt voor de nieuwe vaardigheden die nodig 

zijn, enz. De Internationale Arbeidsorganisatie 

(IAO) heeft een zeer gebruiksvriendelijke en 

concrete handleiding gemaakt om de landen 

hierbij te helpen.8

MEER DAADKRACHT, VERTROUWEN EN DRAAG-

VLAK

De omslag naar een koolstofarme economie is 

ingezet. Iedereen weet dat de transitie onver-

mijdelijk en onomkeerbaar is. Maar, de inspan-

ningen moeten aanzienlijk opgedreven worden 

en de contradicties in het beleid moeten er uit. 

Van die laatsten zijn er nog teveel: zoals de 

vele landen die nog steeds nieuwe steenkool-

centrales bouwen of ons land dat er niet in 

slaagt om de gesubsidieerde vervuiling met be-

drijfswagens aan te pakken. Tegen de klimaat-

conferentie van 2018 moeten de landen met 

maatregelen op het terrein tonen dat ze het 

Akkoord van Parijs ernstig nemen. Enkel dit 

kan het nodige vertrouwen geven om de vol-

gende stap naar nog verdergaande reducties in 

te zetten. 

Waar het om gaat, is het inzetten van alle be-

schikbare investeringsmiddelen in de transitie 

naar de koolstofarme economie. Dit is geen 

kost, dit is een investering in het veilig stellen 

van de toekomst die tegelijk ook economisch 

zinvol is en jobs zal creëren. In Marrakesh heb-

ben we gezien dat de rijke landen vooruitgang 

boeken op hun pad om de beloofde 100 miljard 

dollar per jaar tegen 2020 te realiseren. Toch 

kan en moet het heroriënteren van de financiële 

stromen sneller en beter. Het kostte bijvoor-

beeld heel wat moeite om tijdens de onderhan-

delingen de toekomst van het Adaptatiefonds te 

verzekeren. Dit is nochtans een bijzonder effi-

ciënte en noodzakelijke financieringsbron voor 

projecten in het zuiden om de impact van de 

klimaatopwarming aan te pakken. 

JOBS EN SOCIALE BESCHERMING VOOR ALLE 

WERKNEMERS

Het klimaatakkoord van Parijs stelt duidelijk dat 

de belangen en de jobs van werknemers be-

schermd moeten worden in de transitie naar 

een koolstofarme economie: “Taking into ac-

count the imperatives of a just transition of the 

workforce and the creation of decent work and 

quality jobs in accordance with nationally de-

fined development priorities.” In Marrakesh be-

slisten de landen om volgend jaar een techni-

sche experten-werkgroep te organiseren die het 

belang van economische diversificatie en een 

rechtvaardige transitie verder moet uitwerken. 

Dit is weer een stapje vooruit binnen de onder-

handelingen. Het is echter vooral op landenni-

veau, bij het opstellen van de klimaatplannen 

De Europese regeringen zijn zelf niet bereid om hun doelstellingen van reducties 

op te trekken, ook al zijn die ruim onvoldoende en worden ze in vele landen al 

overschreden.
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De contradicties in het beleid moeten er uit: zoals de vele landen die nog steeds 

nieuwe steenkoolcentrales bouwen of ons land dat er niet in slaagt om de 

gesubsidieerde vervuiling met bedrijfswagens aan te pakken.

Ondertussen moet het draagvlak bij de bevolking 

voor dit beleid zorgvuldig opgebouwd worden. 

Het belang hiervan kan niet overschat worden. 

We zullen immers verder moeten gaan dan de 

fase van de win-win-oplossingen (“het is goed 

voor je portemonnee en goed voor het klimaat”). 

Fundamentele vragen over hoe we wonen, ons 

verplaatsen, wat we eten en welke job we zullen 

hebben in de koolstofarme economie, zijn nu aan 

de orde. Of er een maatschappelijk draagvlak zal 

gevonden worden om ook deze moeilijke keuzes 

te maken zal in belangrijke mate afhangen van 

de rechtvaardigheid van de beleidsvoorstellen. 

Enkel als iedereen een billijk deel van de inspan-

ning draagt zal het mogelijk zijn om de ambiti-

euze uitdaging met succes aan te pakken. Heel 

de bevolking meekrijgen (dus ook de foert-stem-

mers) in deze ‘rechtvaardige transitie’ is dan ook 

de grootste prioriteit voor het klimaatbeleid. Het 

is ook het enige mogelijke antwoord op de kort-

zichtige strategieën van de klimaatontkenners in 

het Witte Huis en elders. 
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