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Ook vanuit de Haagse Dominicus wordt meegedaan aan actie ter versteviging
van de aanpak van de klimaatverandering. Internationaal wordt er sinds

de Conferentie in Parijs (2015) gestreefd naar reductie van emissies
(tot niet meer opwarming in 2100 dan 1,5- 2 graden), en verder:

naar het bij  elkaar harken van een enorm bedrag aan steun
voor  maatregelen in  arme landen,  en naar  inspanningen in
landen  om  maatregelen  te  treffen  tegen  toch  optredende
opwarming (“adaptatie” in het jargon). 

In december 2020 was er een internationale zoom-bijeenkomst
voor regeringsleiders, ngo’s en andere partijen die iets te bieden

hadden (anders mochten ze niet meedoen), om na te gaan of de
wereld  op  het  gewenste  pad  zat  naar  die  doelstellingen.  

Er  waren  111  bijdragen  met  belangrijke  stappen  voorwaarts.  Daaronder
waren 45 landen met plannen om emissies terug te brengen, zoals China dat
zich verbond tot een 65% reductie in 2030, en  de  EU  die  dan  minstens  55%
beloofde te reduceren, en beloftes van financiële steun vooral van Europese
landen.  
Toch was dat al met al niet voldoende voor het bereiken van die 1,5 graad
maximaal.  Ook  rond  het  financiële  doel  bleef  er  nog  een  forse  kloof.  
Premier Rutte kondigde een conferentie aan over gerichte “adaptatie” aan
klimaatverandering;  die wordt in Nederland georganiseerd in januari 2021. 

Het is te vroeg om te zien hoeveel dichter bij het doel van die 1,5 graden we
nu staan  vergeleken met  het  vorig  jaar  was.  Toen bleek  dat  met  de toen
bekende  plannen  het  resultaat  voor  2100  nog  ruim  boven  de  3  graden.  
Het financiële doel voor 2020, dat al in 2009 in Kopenhagen was afgesproken,
is nog steeds niet gehaald en daardoor dreigen ontwikkelingslanden achter te
blijven in hun plannen. Daar werd ernstig voor gewaarschuwd. 

Niet aanwezig waren onder meer: Brazilië (belangrijk vanwege de betekenis
van de Amazone voor  het mondiale klimaat  en ernstig bedreigd door toe-
nemende kap van het regenwoud daar),  Rusland, Australië, de VS (waar de
nieuwe  president  zal  proberen  het  uitstappen  door  Trump  ongedaan  te
maken).  Het COVID-virus betekent dat de inzet voor klimaat in veel landen
aan inzet inboet, en het is afwachten of dat in 2021 gaat worden ingehaald,
als de volgende grote bijeenkomst plaatsvindt in Glasgow (november 2021).
Op dit  moment loopt Europa voorop en China,  de grootste  producent van
broeikasgassen,  lijkt  grote  volgende  stappen te  willen  gaan  zetten  als  ook
Washington weer meedoet. Er zijn dus tekenen van hoop, maar er zal heel
hard moeten worden geduwd en getrokken. 

Samenvattingen van alle bijdragen  aan de conferentie van december 2020 (in
het Engels) zijn te vinden op:  https://enb.iisd.org/download/pdf/enb12778e.pdf. 
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