
 

 

 

 

STANDPUNT: Oproep tot klimaatrechtvaardigheid  

CIDSE-directeurs reageren op IPCC-rapport 

Vorige week vrijdag publiceerde het VN klimaatpanel een nieuw rapport over de 
klimaatverandering. Naar aanleiding daarvan verspreiden de directeurs van 17 katholieke 

ontwikkelingsorganisaties in Europa, Canada en de VS volgend standpunt.  

 

Brussel – 30 september 2013 - Wij, de directeurs van 17 katholieke ontwikkelingsorganisaties* die in 
meer dan 100 landen samenwerken voor minder armoede en meer sociale rechtvaardigheid, reageren 
op de publicatie van het laatste rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - 
Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering) met een oproep tot klimaatrechtvaardigheid. 

Het IPCC-rapport dat vorige vrijdag werd vrijgegeven maakt nog maar eens duidelijk dat 
klimaatverandering een onloochenbaar feit is, en dat het veroorzaakt wordt door mensen. Het rapport 
bevestigt wat wij dagelijks zien in ons werk met kwetsbare gemeenschappen: de klimaatverandering 
raakt de armste bevolkingsgroepen het meest hoewel zij het minst hebben bijgedragen tot het 
probleem. 

De tijd van twijfel, kortzichtige beslissingen en eigenbelang is al lang versteken. Als we geen actie 
ondernemen die overeenstemt met de urgentie van de klimaatcrisis en als we de uitstoot, die de 
klimaatverandering veroorzaakt, niet drastisch verminderen, dan zal de temperatuurstijging tegen het 
einde van deze eeuw ruim hoger liggen dan de internationaal aanvaarde drempel van 2°C. Dit brengt 
zowel kwetsbare bevolkingsgroepen als de totale wereldgemeenschap in gevaar. 

Daarom roepen we de regeringen op om dringend actie te ondernemen. We roepen hen op om onze 
op fossiele brandstoffen gebaseerde economieën om te vormen tot koolstofarme gemeenschappen, en 
om terzelfdertijd ontwikkelingslanden financieel en technisch te steunen bij hun inspanningen om het 
hoofd te bieden aan klimaateffecten en bij de uitwerking van duurzame ontwikkelingsmodellen.  

Wereldleiders moeten dringend beleidsmaatregelen nemen die de klimaatproblematiek aanpakken en 
die ervoor zorgen dat ontwikkelingsinspanningen en de mensenrechten niet worden bedreigd. In het 
VN-klimaatoverleg is het absoluut noodzakelijk dat alle landen constructief meewerken om een 
ambitieuze en eerlijke klimaatovereenkomst te bereiken, waarbij de ontwikkelde landen, de grote 
veroorzakers van de klimaatverandering, het voortouw nemen. 

We doen ook een beroep op alle wereldburgers:  we all need to live more simply so that all humans can 
simply live. Als wij allemaal een beetje eenvoudiger leven, kunnen alle mensen gewoon leven. 

Als leiders van organisaties die geïnspireerd zijn op het christelijk geloof, bevestigen wij opnieuw een 
sterk engagement om het welzijn veilig te stellen van iedereen binnen Gods schepping, in het bijzonder 
het welzijn van de armen en kwetsbaren. 
 
 
 



 

List of signatories* 
 

• AttilioASCANI – Secrétaire Général de FOCSIV – Volontari nel mondo (ITALIË) 

• Chris BAIN – President of CIDSE and Director of CAFOD (ENGELAND EN WALES)  
• Philippa BONELLA – Head of Communications and Education of SCIAF (SCHOTLAND)  
• Michael CASEY – Executive Director of Development and Peace (CANADA)  
• Marian CAUCIK – Director of eRko (SLOVAKIJE)  
• Patrick GODAR-BERNET – Director of Bridderlech Deelen (LUXEMBURG)  
• René GROTENHUIS – Director of CORDAID (NEDERLAND)  
• Antonio HAUTLE – Director of Fastenopfer (ZWITSERLAND)  
• Lieve HERIJGERS – Director of Broederlijk Delen (BELGIË)  
• Heinz HÖDL - Director of Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für 

internationale Entwicklung und Mission (OOSTENRIJK)  
• Jorge LÍBANO MONTEIRO – Director of FEC – Fundação Fé e Cooperação (PORTUGAL)  
• Eamonn MEEHAN – Director of Trócaire (IERLAND)  
• Lester A. MYERS – President of Center of Concern (VS)  
• Bernd NILLES – Secretary General of CIDSE  
• Bernard PINAUD – Secretary General of CCFD–Terre Solidaire (FRANKRIJK) 
• Angelo SIMONAZZI – Secretary General of Entraide et Fraternité (BELGIË)  
• Mgr. Pirmin SPIEGEL – Director of MISEREOR (DUITSLAND)  
• Soledad SUÁREZ MIGUÉLEZ – President of Manos Unidas (SPAIN)  
 

 


