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Klimaatramp voorkomen
vereist acuut ingrijpen

De longste jeugd
van voetbalvereni•
Olna Gilze mag nog

wel trainen. FOTO'S

Minder binding door
gemis 'derde helft'

Klimaatcrioio • De klap van

de opwarming is deels

onstuitbaar. Vanwege de

gevaren moeten landen hun

landschap én financiën snel

aanpassen, zegt de VN,

Frank Strovor
rodoctlo duurzaornheid&natuur

Landen doen te weinig om hun in•
wonen en economieën te be%cher•
men tegen een naderende klimaat•
ramp, Daar moet snel verandering in
komen, stelt het milieubureau van
de Verenigde Naties (VN) in cen sru•
die. Grote aanpaysingen zijn in alle
acenario'fi nodig, als landen de
doelen Van Parijs halen door de op•
warming van dc aarde tc beperken
tot onder de 2 graden Celsius, Ook
dan kri gen landen, cilandcn en
wikkel ngslandcnvoorop, volgensdc
VN cen klap van de opwarming.
Droogte, orkanen, zwespiegclstijgin
en overstromingen horen bij de
co'",

"Om zich tegen die risico's te wc"
ren, moeten landen gnel mecr doen",
zegt de internationaal gezaghebben-
de klimaatwetenschapper Pieter
Pauw, een van de hoofdauteurs van
het rapport. Zeker omdat de opwar-
mingvolgens de laatste inzichten af•
stevent op 3 graden Celsius is de ur-
gcntie voor landen om zich schrap te
•&tten groot. Kustregio's moeten het
water buiten de deur houden, steden
moeten bit tcgtress het hoofd bieden
door boomaa n plant, bodem

moet water bufferen. Mondiaal is er.
een miljardenagenda nodig Voor de•

_g.c zogenoemde klimaatadaptatic, al.,

dus dc VN-%tudle. Dit is een onmln•

barc aanpak, naast de ptoductie van
schone energie met windmolens,
zonne anclcn.

"Ri ke landen moeten arme lan•
den, d c kwctfibaarder zijn, maar wei•

nig schuld hebben aan klimaatveran•
dering, Onancieel steunen", zegt
Pauw. In het beloof-
den ze dat ook. Industrielanden zeg•

den jaarlijks 100 miljard euro toe
vanaf zozo. "Steungeld komt nu
mondjesmaat los, maar blijft ver ach. 

Steuôgeld voo
klimaatadaptàtiéi
komt nu langzaam
los, maar blijfÇver
achter bij wat
nodig ii.
klimaatwotonòohapper
motor Pauw

ter bij wat nodig is", meent Pauw.
Naast het steungeld voor klimaat-
adaptatie dient het volledige financi•
Ele stelsel tc vergroenen, waar-
schuwt de VN. Centrale banken,
nancierg en pensioenfondsen moe-
ten geldstromen verleggen, van ver-
vuilcndc naar schone activiteiten.

"Ook verduurzaming van geld-
stromen is klimaatadaptatie", legt
Pauw uit. Want klimaatverandering
kan volgens de VN ook de economie
schaden, bijvoorbeeld wanneer een

natuurramp leidt tot grootschalige
falllisscmenten, werkloosheid en on-
aflosbare schulden .'!an banken,

Pauw: "Financiële klimaatrisico's
zijn wereldwijd enorm." Investeren
in beschermende maatregelen vergt
miljarden, maar voorkomt volgens
het VN•milieuburcau dat de rcke•
ning later nog veel hoger uitvalt van•

wege uit de hand lopende klimaatri-

sico'8. De coronapandcmie vergroot
volgens de VN dc druk om direct op
te treden,

Lichtpuntje
Landen beginnen dic noodzaak in te

zien, signaleert de VN als lichtpuntje
in dc studie. Plannen zijn in de maak,

klimaatadaptatie verschijnt op de
agenda van dc wereldgemeenschap.

Actie en implementatie blijft nog
wel achter. Daarbij speelt volgens
Pauw mec dat de duurste aanpassin-
gen hun nut pas in de toekomst be•
wijzen, "Toch is afwachten onver-
standig". zegt hij. Berekeningen la-
ten zien dat elk miljard dat een land
nu in klimaatadaptatic steekt
miljard aan toekomstige klimaatkog-
ten voorkomt.

Natuurlijke oplossingen hebben
dc voorkeur boven gewapend beton.
"In plaats van dijken bouwen, kun•
nen landen kustregio's beschermen
met de aanleg van duinen, mosselrif-
fen en mangroves", zegt Pauw. Ook
aanplant van verkoelende bossen en
de aanleg van meren als waterbuffers
dammen klimaatrisico's in. "Natuur•
oplossingen zijn behalve effectief
vaak goedkoper, mooier en ook goed

voor de biodiversiteit", aldus Pauw.
Hij hoopt dat het gistcrcn versche-
nen rapport landen en bedrijven aan-
spoort tot actie, Lind deze maand is
Nederland gastheer van een digitale
topconfercntic over klimaatadapta•
tic.

De aarde is er al veel slechter aan toe
VV Gilze • Van ledenverlies
door corona is bij

voetbalvereniging Gilze

nog geen sprake. Toch zijn

er zorgen.

Kick Hommen
redactie sport

Natuurlijk, zegt voorzitter Aimé
Cru ijsberv van de Brabantse voetbal-
vereniging Gilze, ontkomt dc club
niet aan de hardc maatregelen die te-

gen vergpreiding van het coronavirus
zijn genomen. Maar, net als zoveel
verenigingen in het land, komt de
club er ook wel weer doorheen. " De

reserves zijn dusdanig dat we het cen
jaartje ofmisschien twee jaar redden."

VV Gilze is een gtabiele vereniging,

met een jaarlijkse omzet van zo'n
350.000 euro. De club van 850 leden,

met zowel een vrouwen. als cen man•

nentak, is de enige buitensportvereni•

ging in het dorp. De Jeugd van PSV

traint er momenteel. De dorpsclub
wordt 'door dik en dun' gesteund door

de middenstand in Gilze. Op dit mo-

ment is nog geen sponsor afgehaakt.

Cruijsberw geeft inzicht in de cij•

(erg, Hij schat in dat dit seizoen een

omzetverlieg van ongeveer '75.000

euro wordt geleden. Dat komt neer op

45.000 euro netto verlies, Met de ge•
mecnte, waaraan de vereniging huur
voor het gebruik Van velden en klecd•
kamers betaalt, ig afgesproken om
m'n vijfduizend euro van de huur
kwijt te schelden (op een totaal van
dertigduizend euro), Over de huur van
juli tot 31 december wordt nog onder-

175.000
euro omzetverlies
lijdt de Brabantse
voetbalclub dit seizoen

handeld. Volgens de voorzitter heeft
een tiental leden voorlopig afgezien
van het betalen van contributie.

Financieel komt dc club wel uit.

Cruijsbergs is bezorgder over de bin-
ding van leden met dc vereniging. De

seniorenteams verliezen nu wel crg
veel weekenddagen , waarin in dc 'der-

dc helft' de wedstrijd wordt nabespro-

ken. "Je hoort in het dorp toch wel dat

mensen zich afvragen orze wel

ten blijven voetballen." Maar ledcn•

verlies? Daar is nu nog geen sprake
van,

dan de mensheid zich realiseert

Vernietiging • Door het •

uitputten van de aarde

graven we ons eigen graf.

Pak het kapitalisme aan,

zeggen wetenschappers.

Esther
redactie

politici, beleidsmakers en ook we-
tenschappers zijn nog onvoldoende
doordrongen van de opstapeling van

verschillende crises. De planeet is er
al veel erger aan toe dan zij zich rea-
lisercn. Deze alarmkreet komt van
cen groep wetenschappers, vooral
ecologen en biologen van onder
meer Stanford Univergity in de VS.
De bedreigingen zijn groot, dat
zelfs voor deskundigen moeilijk te
bevatten zijn, stelt de groep, waaron•
der de prominente ecoloog Paul
Ehrlich, deze week in een rapport.
De onderzoekers voorzien massale
migratie door klimaatverandering,
meer rnndemieen en conflicten over
grondstoffen.

rapporten; dat een miljoen soorten
op uitsterven staan en dat de aarde
afstevent op meer dan twee graden
opwarming. Aan onderzoek daarover
ontbreekt het niet, maar de weten-
schappers zicn veel te weinig actie
om er wat aan tc doen. Dc verschil-
lende crises - biodiversiteit, klimaat
en gemndheid - versterken elkaar en
zetten het welzijn van de mens op
het spel. Dat dringt onvoldoende
door, stelt het rapport.

De traagheid van handclcn valt
deels te verklaren uit het onvermo-
gen van de mens om op de lange ter-
mijn te denen, om echt te laten

De bedreigingen
zijn zo groot dat
zelfs deskundigen
ze moeilijk kunnen
bevatten•

ecoloog Paul Ehrlich
Weliswaar klinken regelmatig

verontruste geluiden, zoals uit VN-

doordringen dat uitstoot en vervui•
ling nu tot grote, niet meer te repa-
reren schade later leidt. Bovendien
neigt de mens naar optimisme: het
zal wel loslopen. De wetenschappers
willen vooral dc wereld wakker
schudden en nietslechts een fatalis-
tische boodschap uitzendcrv Er is
noeg werkend beleid bekend op het
gebied van klimaat, natuur en voed-
sol, stellen ze. Alleen gebeurt het nog
nauwelijks, afgemeten aan de hoe-
veelheid problemen dic Op dc mens-
heid afkomen.

Om vernietiging van ecosyste-
men en leefomgeving tegen te gaan
is in ieder geval noodzakelijk dat het
kapitalisme op dc schop gaat. Gooi
voortdurende economische groei
overboord, zet een hoge prijs op ver-
vuiling, beperk de macht van grote
bedrijven en breng het gebruik van
fossiele brandstoffen zo snel moge-
lijk naar nul, is het advies.

Een andere economie moet ge-
paard gaan met meer Onderwijs,
meer gelijkheid en een betere positie
van vrouwen. De levensstandaard in
het rijke Westen zal wellicht omlaag
gaan, maar het welzijn zal zo wel eer-
lijker over de wereld verdeeld wor-
den.




