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Protocol en weergoden

Consensus tussen
191 landen heeft
nooit tot een gram
minder CO2 geleid

‘Vanaf onze donzige wolk in de
stratosfeer richten wij weer-

goden ons opnieuw tot jullie, men-
senkinderen, zoals wij dat elk jaar
tegen deze tijd doen. Die frequen-
tie hebben wij niet zo bedacht, wij
zijn meer van de lange termijn,
van eeuwen of liever nog millen-
nia, zoals onze profeet Milutin Mi-
lankovic al begreep (voor de jonge
lezertjes: hij verklaarde het kli-
maat uit schommelingen in de
aardas). Enfin, op jullie gebruike-
lijke gehaaste manier hebben jullie
een circus opgetuigd van officiële,
jaarlijkse klimaatvergaderingen.
Het heeft wel iets fraais, die sei-
zoensgebonden terugkeer van dui-
zenden onderhandelaars die als
trekvogels zonder patroon de we-
reld over zwerven.

In de afgelopen twee jaren, bij
de vergaderingen in Kopenhagen
en Cancún, hebben we jullie een
beetje geplaagd, door een flinke
koudegolf op jullie af te sturen.
Om jullie wat bescheidenheid te le-
ren, en omdat we dol zijn op win-
terse tafereeltjes, vooral daar in dat
kleine deltalandje aan de rand van
Europa met zijn vele grachten.
Maar dat zullen we deze keer niet
doen, tenslotte moeten we als
weergoden niet al te voorspelbaar
worden, want dat wakkert alleen
jullie hoogmoed aan. Straks stop-
pen jullie ons ook nog in je model-
len, als ‘ruis’, zoals dat heet – b r r r,
we moeten er niet aan denken.

De komende week reist het ver-
gadercircus dus naar Durban,

met als belangrijkste agendapunt
het verlengen van het Kyoto-pro-
tocol. Volgend jaar loopt het proto-
col af, dus dit is de ‘doorslaggeven-
de’ bijeenkomst. Alweer, want dat
soort woorden bezigen jullie elke
keer. Wij hebben daar een hard
hoofd in, want jullie track record,
om die lelijke term maar te gebrui-
ken, is niet bepaald hoopgevend.
En in het geval van de onderhan-
delingen over het klimaat bestaat
er niet eens de troost van de in het
verleden behaalde resultaten,
want die zijn ongeveer nul.

Dus vertel eens eerlijk, schiet het
een beetje op met dat protocol? Nee
zeker. Het verbaast ons niets. Jullie
gehannes rondom de financiële cri-
sis laat zien dat je het van regerin-
gen met hun getreuzel en inconsis-
tent beleid niet moet hebben. Te
veel halfslachtige oplossingen voor
een slecht omschreven probleem
dat jullie zelf hebben veroorzaakt.
We bedoelen maar: dat hele Kyoto-
protocol is net zoiets.

Onder het mom van het reduce-
ren van broeikasgassen zijn bergen
subsidies versleept naar windmo-
lenparken, zonnepanelen en ande-
re alternatieven. Het voornaamste
wat dat oplevert is dat jullie je mo-
reel hoogstaand voelen. Maar het
economisch verantwoord reduce-
ren van de uitstoot – ho maar!
Sinds 1997 is de CO2-uitstoot al-
leen maar gegroeid, behalve in
2008-9 (met dank aan de crisis). In
2009-10 was er weer een vrolijke
toename van 5,3 procent. Al dat
subsidiegeld had beter in serieus
onderzoek geïnvesteerd kunnen
worden. Geen snelle resultaatjes
die de zoveelste catastrofe aankon-
digen, maar langetermijnwerk –
we kunnen het niet genoeg herha-
len. Zeker nu de kwaliteit en de
onafhankelijkheid van de weten-
schap steeds vaker ter discussie
staat. Trouwens, we wachten met
spanning op het eerste fraudegeval

in het klimaatonderzoek.
In 1997 hebben jullie in Kyoto

afgesproken hoeveel de broeikas-
gassen wereldwijd moesten ver-
minderen – tot eind volgend jaar.
Kortzichtigheid! Nu lukt het jullie
niet het protocol te verlengen,
want nieuwe rijke landen zoals
China en India staan niet te pope-
len om hun ontwikkeling aan ban-
den te leggen. Alternatieven zoals
wind en zon blijven veel te duur.
Erger nog, er worden telkens meer
reserves aan fossiele brandstoffen
gevonden, die uiteraard niet onge-
bruikt blijven liggen.

De traagheid rond het protocol
wordt een onverwachte zegen.
Want terwijl de regeringen zich in
bureaucratische bochten blijven
wringen, heeft het bedrijfsleven
eindelijk begrepen dat we veel zui-
niger moeten zijn. Het verminde-
ren van de CO2-uitstoot is gewoon
een slim idee, dat energie en
grondstoffen bespaart. Water, ver-
pakkingen, alles moet en kan zui-
niger. Hergebruik van plastic, te-
rugwinnen van mineralen, isole-
ren van gebouwen, kringlopen
sluiten. Hè, hè, het heeft even ge-
duurd voordat jullie het doorhad-
den, maar dat ecologische principe
ligt aan de basis van hoe jullie pla-
neetje functioneert. Meubels van
gerecycled hout, flessen van oud
plastic, restwarmte en mineralen
hergebruiken. Over het matiger
consumeren zwijgen wij voorlo-
pig. Eerst maar even de wereldbe-
volking stabiliseren in 2100.

De discussies in Durban zullen
weer de nodige nachtelijke

dramatiek kennen. Consensus tus-
sen 191 landen als hoofdrolspelers
heeft nog nooit tot een gram min-
der CO2 geleid. Laat dat protocol
nu maar een zachte dood sterven.
Regeringen moeten eerst maar
eens wetgeving en belastingen
aanpassen om schaarse hulpbron-
nen te belasten. Of het iets uit-
maakt voor het klimaat, is voort-
aan de verkeerde vraag.

Gek genoeg hadden jullie dit
zelf al eerder bedacht, in 1992, bij
een andere editie van die vergader-
festijnen, in Rio de Janeiro (de ‘To p
van de Planeet’ heette dat, ha ha).
Toen kwamen jullie met het zoge-
noemde ‘voorzorgsprincipe’: we-
tenschappelijke onzekerheid mag
geen reden zijn het economisch
verantwoord voorkómen van mi-
lieuschade na te laten. Dat jullie er
twintig jaar over deden om dat te
begrijpen, is wat ons betreft een
s ch ij n t j e . ”


