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Momenteel is het gemiddeld 1,1 graad warmer 
dan het in het midden van de achttiende eeuw 
was. Dat lijkt misschien weinig, maar eigenlijk 
is het desastreus – vooral omdat onze tempe-
ratuur verder in stijgende lijn aan het gaan is. 
Het in 2015 vastgestelde streefdoel van an-
derhalve graad, dat de schade op aarde nog 
enigszins zou kunnen beperken, zal bijna zeker 
niet gehaald worden; met het huidige beleid 
stevenen we af op 3,2 graden, wat grote delen 
van onze planeet onleefbaar zal maken. 

Ondanks het feit dat de reeds genomen kli-
maatmaatregelen wel degelijk een effect blij-
ken te hebben, gaan ze niet ver genoeg. Het 
is een beetje alsof je het gevecht aangaat met 

een schild en jouw tegenstander van wapen 
verandert, maar dan wel van zwaard naar ge-
weer. Bovendien houden veel voorspellingen 
vooral rekening met het smelten van de ijskap-
pen en de stijgende zeespiegel, maar meestal 
niet dat ook de polariteit van het magnetische 
veld om de aarde kan omkeren, waardoor we 
in een ijstijd kunnen gekatapulteerd worden. 
Zeggen dat het vijf voor twaalf is, is dus onzin; 
het is al eventjes over twaalf en we kunnen en-
kel nog hopen dat we de temperatuurstijging 
nog een klein beetje kunnen beperken. 

Dat niet elk van de 10 landen die gezamenlijk 
tussen 2010 en 2019 verantwoordelijk waren 
voor ongeveer 75% van de netto toename 
van de broeikasgasemissies (China, India, 
Indonesië, Vietnam, Iran, Turkije, Saoedi-Arabië, 
Pakistan, Rusland en Brazilië) zich veel lijkt aan 
te trekken van het probleem, maakt de dingen 

Voor de zesde keer sinds 1990 kwam 
VN-Klimaatpanel IPCC met een rapport 
uit rond de klimaatcrisis. Terwijl deel 
1 het had over de oorzaken en deel 2 
over de gevolgen handelde, belichtte 
deel 3 – dat in april, overigens twee da-
gen te laat, door regeringen uit heel de 
wereld werd goedgekeurd – de te ne-
men maatregelen. Het was een slecht-
nieuwsshow, want wie het eigenlijke 
rapport leest, beseft al snel dat de oor-
spronkelijke doelen haast onmogelijk 
nog te halen zijn, maar toch probeerde 
het gros van de journalisten de trieste 
waarheid nog ietsje zachter te brengen 
door erop te duiden dat we nog een 
kleine kans hebben om de opwarming 
van de aarde tot 1,5 graden boven het 
pre-industriële niveau te beperken. 
‘Yeah, right’, zouden we in het Engels 
zeggen. Hoe is het zover kunnen 
komen? 
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er natuurlijk ook niet beter op, al vermindert 
het de verantwoordelijkheid van de andere 
naties natuurlijk geenszins. Omdat rijke men-
sen veel meer consumeren dan arme mensen, 
zorgt een kleine, maar welgestelde groep men-
sen wereldwijd overigens voor een derde tot 
de helft van de volledige uitstoot. Pijnlijk.

FYSIEKE OORZAKEN
Wat de klimaatcrisis veroorzaakt, daar zijn 
de meeste rechtgeaarde wetenschappers 
het wel over eens: het gebruik van fossiele 
brandstoffen, ontbossing en veeteelt. Die 
creëren allemaal gigantische hoeveelheden 
kooldioxide (CO2), methaan, stikstofoxide en 
gefluoreerde gassen. Dat zijn broeikasgassen 
die zich mengen met de gassen die van nature 
in de atmosfeer aanwezig zijn, waardoor het 
broeikaseffect enorm wordt versterkt. 

Bij de verbranding van olie, gas en kolen komt 
stikstofoxide en kooldioxide vrij. Bomen zijn 
nodig om het klimaat te reguleren door CO2 
uit de atmosfeer te absorberen (al hebben we 
eerder al eens aangestipt dat ze hier en daar 
het omgekeerde doen door hoe ze geplaatst 
zijn, maar dan gaat het bijvoorbeeld om de 
bomen aan de kant van sommige wegen). 
Vee, waaronder vooral koeien en schapen, 
produceert methaan bij het verteren van zijn Kloosterstraat 116, 2275 Gierle
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voedsel. Meststoffen met stikstof stoten stik-
stofoxide uit. Allerlei producten en apparaten 
gebruiken gefluoreerde gassen, met emissies 
die 23.000 (!!!!) keer meer opwarmen dan CO2. 
Onthutsend.

Voor complotdenkers die nog steeds geloven 
dat de opwarming van de aarde natuurlijk is: 
niet, dus. Natuurlijke oorzaken, zoals vulka-
nische activiteit en zonnevlammen, hebben 
tussen 1890 en 2010 ongeveer 0,1°C bijgedra-
gen aan de totale opwarming. Daarentegen is 
alleen al de CO2 die door menselijke activitei-
ten wordt geproduceerd tussen 1750 en 2020 
met 48% gestegen, terwijl methaan een nog 
krachtiger broeikas is (maar gelukkig wel een 
kortere atmosferische levensduur heeft).

Dat er dan nog steeds smalend wordt gedaan 
over veganisten, die niet zelden het slachtof-
fer zijn van hoongelach, mogen we ons dus 
allemaal wel aanrekenen. Hun levensstijl is 
immers een goede manier om de opwarming 
te beperken en we zouden ons er niet eens 
voortdurend aan moeten houden om een echt 
verschil te kunnen maken.

PSYCHOLOGISCHE OORZAKEN
Waarom doen de meesten onder ons eigenlijk 
zo weinig moeite om ons milieu en dus ook 
de komende generaties mensen en dieren te 
redden? 

Veel is volgens denkers als de toonaangevende 
psychoanalyste Sally Weintrobe (een van de 
stichtende leden van de Climate Psychology 
Alliance en winnares van de prestigieuze 
Gradivaprijs)  toe te schrijven aan het neolibe-
rale exceptionalisme. Dat is de gedachte dat 
mensen (vaak impliciet) geloven dat ze het 

recht hebben op het leeuwendeel van wat er 
voorhanden is en dat ze de werkelijkheid met 
magisch almachtig denken kunnen ‘herschik-
ken’ wanneer die realiteit de rechten die ze 
menen te hebben beperkt. 

Het is duidelijk dat Weintrobe gelijk heeft: 
we hebben heel lang in ontkenning geleefd, 
zonder rekening te houden met de harde 
realiteit dat de menselijke bevolking sinds 
de industrialisatie is verdrievoudigd én dat 
de industrialisatie zich heeft uitgebreid naar 
alle uithoeken van de wereld. De mens-
heid heeft zich daarbij laten vallen aan het 
soort cognitieve dissonantie die ook zoveel 
complotdenkers drijft en – we hebben het 
al vaak gezegd – aan het sociaal dilemma. 
Zolang we onszelf blijven voorhouden dat 

het niet zo erg is dat we in een vervuilende 
auto rondrijden omdat het maar een auto is 
tussen zovelen – een verdoken vorm van dat 
neoliberale exceptionalisme, of simpelweg 
van het menselijke egocentrisme – en zolang 
we mensen die erin slagen om wereldwijd 
aandacht te krijgen voor het onderwerp blij-
ven vernederen, kunnen we niet opgroeien 
als mens.

Over het klimaatrapport dat James Hensen in 
1988 aan het Amerikaanse Congres voorleg-
de – een mijlpaal – schrijft Weintrobe: ‘Zijn 
grootste belang was dat de mensheid werd 
opgedragen om psychologisch volwassen 
te worden.’ Dat blijkt echter vanuit de meest 
positieve invalshoek met groeipijnen ge-
paard te gaan, of vanuit een iets negatievere 
invalshoek gewoonweg niet gebeurd te zijn. 
Psychologisch gedragen we ons als mas-
sa dus blijkbaar nog infantiel en misschien 
moeten we toch maar eens meer aandacht 
gaan besteden aan de trechtertheorie. Die 
stelt immers dat we bepaalde technologische 
vooruitgangen – zoals tijdreizen – in de toe-
komst niet gaan maken omdat er een punt 
komt waarop een beschaving zo gevorderd 
is dat ze zichzelf kapot maakt. 

Het is enkele minuten over twaalf om ver-
regaande gevolgen te vermijden, maar 
misschien is het nog niet te laat om ervoor 
te zorgen dat het menselijk ras blijft voort-
bestaan. Daarvoor zullen we echter allemaal 
moeite moeten doen: minder of geen vlees 
eten, in een versneld tempo van fossiele 
brandstoffen overschakelen op duurzame 
energiebronnen en wagens die op benzine 
of diesel rijden aan de kant laten staan. De 
technologie die nodig is om ons te helpen is 
ook aan het vooruitgaan, nu moeten we ze 
nog enkel willen implementeren.
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