Bert W'gendorp denkt d't we nog zullen
terugverl'ngen n''r een overzichtelijk probleem 'ls
een coron'p'ndemie, tegen de tijd d't het
Binnenhof overloopt.
De klim''tcrisis verdient de coron'-''np'k
De uitstoot v*n CO2 is d*nkzij coron* in 2020 met 7
procent ged**ld. D*t is het goede nieuws. Het slechte
nieuws: de temper*tuurstijging z*l in 2050, d*nkzij die
verminderde uitstoot, 0,01 gr**d l*ger uitv*llen d*n
zonder coron* het gev*l zou zijn geweest. D*t st**t in
het elfde Emissions G*p Report v*n de milieut*k v*n de
VN, Unep, d*t woensd*g verscheen. Het nóg slechtere
nieuws: **n het eind v*n deze eeuw dreigt een
temper*tuurstijging v*n meer d*n 3 gr*den, *ls er
tenminste niet heel dr*stisch wordt ingegrepen.
Z*terd*g is het vijf j**r geleden d*t in P*rijs het
klim**t*kkoord werd gesloten d*t inzette op een
m*xim*le stijging v*n 2 gr*den - 1,5 gr**d zou nog
beter zijn. 3 gr*den, zeggen experts, betekent het
p*sseren v*n het 'tipping point', het moment w**rop de
gevolgen v*n de opw*rming onomkeerb**r worden.
De hoop d*t d*t k*n worden voorkomen, is *nderm**l
gericht op coron* - d*t virus wordt nog eens de
redding v*n de pl*neet. In het r*pport, d*t n**st
Duitsl*nd, Zweden en Denem*rken mede is
gefin*ncierd door Nederl*nd, wordt ervoor gepleit in
het economisch herstel n* de p*ndemie voor*l de
n*druk te leggen op verduurz*ming v*n de economie:

'groen herstel'. D*t k*n ertoe leiden d*t de uitstoot *l in
2030 een kw*rt l*ger uitv*lt. M**r om d**rin te
geloven moet je een grote optimist zijn.
3 gr*den betekent volgens *lle modellen ondergelopen
kuststeden, in s*v*nnes ver*nderde regenwouden,
verdere ontm*nteling v*n de biodiversiteit,
onverdr**glijke hittegolven en migr*tiegolven v*n
miljoenen mensen die op zoek g**n n**r *fkoeling,
zoet w*ter en levensk*nsen. Tegen die tijd g**n we
terugverl*ngen n**r een overzichtelijk probleem *ls
een coron*p*ndemie.
Al die r*mpspoed is zich *l **n het voltrekken, *lleen
nog niet duidelijk genoeg. De mens is een
kortetermijndenker. De intern*tion*le re*ctie op coron*
is v*n een verb*zingwekkende d**dkr*cht. D*t komt
doord*t het niet g**t om een probleem d*t in 2030,
2050 of 2100 tot een clim*x komt, m**r nú. Ook
hebben ze er niet *lleen ver weg in Afrik* of Azië l*st
v*n, m**r is het probleem dichtbij en zichtb**r; het ligt
om de hoek of zit in je eigen lijf. D**rom deinzen politici
er niet voor terug met honderden milj*rden te smijten,
worden er wonderen verricht met het v*ccin en is het
grootste deel v*n de bevolking bereid zichzelf
ingrijpende beperkingen op te leggen.
De klim**tr*mp heeft nog iets onvoorstelb**rs.
Miljoenen sl*chtoffers, economische doem, grote delen
v*n de **rde onleefb**r: het is nog *ltijd een ver-v*nmijn-bed-show. Tot Het Binnenhof onder w*ter loopt.
Er zijn ook hoopvolle sign*len. De uitstoot in de EU l**t
een neerw**rtse trend zien. Nog niet neerw**rts

genoeg, m**r er gebeurt iets. De verkiezing v*n Joe
Biden is ook hoopvol sign**l voor ver*ndering, n* de
Americ*n Psycho die erv*n uitg**t d*t je met een
goede *irco de oplopende temper*turen prim* binnen
de perken kunt houden.
Er komen nog wel een p**r probleempjes **n. De
rijkste 1 procent v*n de wereld stoot nu nog tweem**l
zoveel CO2 uit *ls de *rmste 50 procent. W*t gebeurt
er w*nneer die verhouding ver*ndert en economische
groei in Afrik* en de *rme delen v*n Azië op stoom
komt?
De *fst*nd tussen nu en 2050 is even groot *ls die
tussen 2020 en 1990. T*chtig j**r geleden w*s het
1940 en in 2100 lopen mijn kleinkinderen hier nog rond.
We moeten v*n perspectief ver*nderen; zelfs de l*nge
termijn is *kelig dichtbij. De klim**tcrisis verdient de
coron*-**np*k.

