
Kyoto-beleid zal altijd falen
Nu alle partijen over de uitkomst

van de klimaatconferentie in
Cancún hun zegje hebben ge-

daan, is de tijd aangebroken voor reflec-
tie. Hoe gaan we verder na het echec van
Kopenhagen en het gematigd positivisme
van Cancún?

In mijn onlangs gepubliceerde boek De
staat van het klimaat probeer ik duidelijk te
maken dat het internationale klimaatbe-
leid al twintig jaar niet werkt en ook nooit
zal werken. Iedereen aan de onderhande-
lingstafel beschouwt het klimaatpro-
bleem als een milieuprobleem en CO2 als
de vervuilende stof. De aanpak is dan, net
als bij luchtverontreiniging, rechttoe
rechtaan: verwijder de vervuilende stof en
het probleem is opgelost. Dit werkte in-
derdaad goed bij de uitstoot van zwaveldi-
oxide en stikstofoxiden. Onze lucht is
daarmee stukken schoner geworden.

Bij CO2 gaat de vergelijking mank. CO2

is geen luchtverontreiniging. Het is een
natuurlijke verbinding en, in de lage con-
centratie die we nu in de atmosfeer heb-
ben, een volstrekt ongevaarlijke stof. CO2

heeft de potentie om de aarde op te war-
men. Hoeveel? Dat is onderwerp van een
verhit wetenschappelijk debat. De beste
schatting van het VN-klimaatpanel IPCC
is drie graden opwarming bij een verdub-
beling van de CO2-concentratie ten op-
zichte van het begin van de Industriële
Revolutie. In mijn boek laat ik zien dat
daarop flink wat valt af te dingen.

Zo had de toename van CO2 en andere
broeikasgassen volgens de broeikastheo-
rie nu eigenlijk al twee graden opwar-
ming moeten geven. In werkelijkheid
hebben we pas 0,8 graden opwarming ge-
had. Dat wordt nog minder als het IPCC
de grote problemen met temperatuurme-
tingen erkent en corrigeert.

Het gat tussen de verwachte op-
warming en de werkelijke op-
warming ‘verklaart’ de onder-

zoeksgemeenschap met afkoeling door
luchtverontreiniging. Iedereen erkent dat
daar grote onzekerheden aan kleven. Re-
cente inzichten wijzen op een geringere
afkoeling door luchtverontreiniging. Dat
zou goed nieuws zijn. Het betekent dat
het klimaat waarschijnlijk minder gevoe-
lig is voor broeikasgassen dan gedacht. De
opwarming van de aarde gaat de laatste
vijftien jaar langzamer dan voorspeld.

Dit goede nieuws lijkt klimaatonder-
handelaars te ontgaan. Zij blijven zich be-
dienen van paniekerige het-is-vijf-voor-
twaalf-retoriek. Dit wordt ingezet als
pressiemiddel, omdat het anders niet zou
lukken om de handen op elkaar te krijgen
voor bindende, internationale afspraken.

De onderhandelaars moeten inzien dat
het falen van het ingezette klimaatbeleid
niet te wijten is aan een gebrek aan goede
wil, maar aan het voorgestelde beleid.

Alle inspanningen richten zich op het
vaststellen van eerlijke doelstellingen
voor emissiereducties voor verschillende
landen. Zolang de onderhandelingen du-

ren, hoeft er concreet niets te gebeuren.
Dat kan nog eindeloos doorgaan. De uit-
stoot van CO2 neemt verder toe.

China stoot inmiddels meer uit dan de
Verenigde Staten. Jaarlijks groeit de Chi-
nese CO2-uitstoot met ongeveer de totale
uitstoot van Duitsland of Groot-Brittan-
nië. Stel dat Duitsland in over tien jaar 20
procent reductie weet te bewerkstelligen,

dan is er in China weer tien keer de uit-
stoot van Duitsland bijgekomen.

De vraag naar energie zal mondiaal al-
leen maar toenemen. Op dit moment be-
tekent dat onvermijdelijk dat ook de CO2-
uitstoot zal stijgen. Wie de doelstellingen
van landen als Japan, de Verenigde Staten,
Groot-Brittannië en Australië naar con-
crete maatregelen vertaalt, ziet in één
oogopslag dat ze onhaalbaar zijn.

De VS zouden, om de doelstellingen te
halen in 2026, ten minste 190 nieuwe
kerncentrales in gebruik moeten nemen,
ter vervanging van kolencentrales. Dat is
totaal onrealistisch. Bij een toename van
de energievraag met 0,5 procent per jaar
hebben de VS al zo’n 340 nieuwe kerncen-
trales nodig.

Het is een hardnekkige mythe dat
we de technologie in handen
hebben om CO2 te reduceren.

Niemand weet hoe economieën op de kor-
te termijn minder afhankelijk kunnen
worden van fossiele brandstoffen. Een
energierevolutie is nodig om dat te veran-

deren. In plaats van over ambitieuze,
maar onhaalbare reductiedoelstellingen
te onderhandelen, moeten landen deze
revolutie boven aan de agenda plaatsen.
Een internationaal fonds is prima, maar
dit geld moet grotendeels gaan naar on-
derzoek en de ontwikkeling van koolstof-
arme brandstoffen.

Adaptatie is het enige pragmatische
antwoord op klimaatverandering. Het ef-
fect van onze CO2-uitstoot op schade door
natuurgeweld is nog niet aangetoond en
zal waarschijnlijk de komende decennia
ook niet aan te tonen zijn. De schade door
natuurgeweld neemt toe, doordat steeds
meer mensen in kwetsbare gebieden wo-
nen. Die kwetsbaarheid kun je gerichter
verkleinen met lokale maatregelen als het
tegengaan van bodemerosie, beter rivier-
management en huizenplanning dan met
een mondiale reductie van CO2.
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Het is geen
wonder dat
conferenties over
het klimaat niet
werken. Men is te
ambitieus en de
schade van CO2

valt best mee.
Adaptatie is de
enige oplossing,
schrijft Marcel
Crok.

China’s uitstoot neemt elk
jaar toe met de totale
uitstoot van Duitsland
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