Voordracht ter gelegenheid van
Klimaatdag 2021 in Nijmegen

De oorlog tegen onze kinderen/ Nederland moreel failliet na 10 jaar VVD
We moeten betere voorouders worden, het is nu of nooit!
Beste mensen, bezorgde burgers,
Meer dan 100 jaar geleden schreef de Zweedse wetenschapper Arrhenius (1859-1927) dat de verbranding van fossiele brandstoffen de opwarming van de aarde kan versterken. Hij beweerde dat een verdubbeling van de CO2-concentratie zou leiden tot een temperatuurstijging van 50C. Maar deze wetenschapper werd niet serieus genomen.
30 jaar geleden lag er een rapport op de burelen van Shell, geschreven door Shell-wetenschappers,
waar met grote letters ‘VERTROUWELIJK’ op stond. De wetenschappers constateren hierin dat de CO2concentratie in de atmosfeer in de 20ste eeuw fors is gestegen, ‘vooral door het verbranden van fossiele
brandstoffen en door ontbossing’. Maar ook deze wetenschappers werden niet serieus genomen.
De teller staat nu op 500 miljard ton CO2, die de lucht in is geblazen, waardoor de concentratie in de
atmosfeer bijna is verdubbeld. Wetenschappers van het IPCC hebben sindsdien talloze rapporten uitgebracht, maar CEO’s van grote bedrijven en politici namen ook deze wetenschappers niet serieus.
Het wordt tijd dat de regering wetenschappers wel serieus neemt en vervolgens de moed opbrengt om
aan het volk uit te leggen waarom er maatregelen nodig zijn.
Dat doet de regering wel tijdens de coronacrisis. Waarom dan niet tijdens de klimaatcrisis? De klimaatcrisis is immers vele malen erger en duurt tot in de verre toekomst.
De broeikasgassen die we vandaag uitstoten, blijven nog decennia rondspoken in de atmosfeer. De ijsplaat ter grootte van Utrecht, die vorige week afbrak op Antarctica, groeit niet meer aan.
De tijd dringt, en dan met name voor de mensen in de rijke landen, om de ogen te openen voor een verontrustende waarheid: we hebben de toekomst gekoloniseerd, zoals Tommy Wieringa schrijft in een
column:
‘We behandelen de toekomst als een afgelegen koloniale buitenpost waar geen ziel woont, waar we ongehinderd ecologische risico’s kunnen nemen, vrijelijk kernafval kunnen dumpen, ons ongestraft te buiten kunnen gaan aan ecologische verloedering en naar hartenlust kunnen plunderen. Ofwel: we zetten
de toekomst van onze kleinkinderen op het spel. We voeren oorlog tegen onze kinderen’.
MOB, Waldeck Pyrmontsingel 18, 6521 BC Nijmegen
email: info@mobilisation.nl; website: www.mobilisation.nl

Als we zo doorgaan wordt een deel van de aarde onbewoonbaar met massa’s klimaatvluchtelingen en
oorlogen als gevolg. Daarbij vergeleken is de vluchtelingen stroom uit Syrië en de coronacrisis maar
kinderspel.
Beste landgenoten,
Ik schaam mij om Nederlander te zijn in Europa:
1. Nederland bungelt onderaan met duurzame energie, daarvan komt dan ook nog 60% van de stook
van biomassa, waarvoor grootschalige bossenkap plaats vindt in Baltische landen.
2. Ons oppervlaktewater behoort tot de vuilste van Europa.
3. Onze luchtkwaliteit is op sommige plaatsen zo beroerd dat mensen moeten verhuizen:
(v)luchtelingen binnen Nederland.
4. Nederland heeft de hoogste veedichtheid van Europa: we slachten ca. 600 miljoen dieren/jaar.
5. Nederland heeft de hoogste ammoniakemissie van alle Europese landen. Dit leidt tot gezondheidsschade en verdere aftakeling van onze natuur. Dit hangt ook nauw samen met insectensterfte.
6. Landbouwgronden verschralen.
7. Nederland belastingparadijs, toeslagenaffaire, jeugdzorg in grote problemen, problemen in het onderwijs, afstervende cultuursector, maar wel belastingkado’s van miljarden aan grote bedrijven.
Binnen Europa is Nederland qua milieu/duurzaamheid een ontwikkelingsland geworden. De paria van
Europa.
Beste burgers/consumenten:
Nederland zit op een dwaalspoor, het is de weg kwijt.
Ondanks de klimaat- en biodiversiteitscrisis:
1. Staan onze supermarkten vol met ongezond voedsel en wegwerpverpakkingen
2. Verkopen onze winkels goedkope rommel die zo zijn ontworpen dat ze maar kort meegaan;
3. Vliegen we voor 20 euro naar Barcelona;
4. Gooien we goede spullen weg;
5. Verdelen aandeelhouders de winst in plaats van dat ze investeren in duurzaamheid.
6. Betaalt Shell geen winstbelasting in Nederland, maar wil subsidie om CO2 op te slaan.
7. Wordt ons gescheiden ingezamelde afval in arme landen in de open lucht verbrand met desastreuze
ecologische gevolgen.
En onze overheid laat het allemaal maar gebeuren:
1. In de afgelopen 10 jaar werden drie nieuwe kolencentrales gebouwd met een giga uitstoot van CO2,
stikstof, zwaveloxiden, fijnstof.
2. Steenkolen worden nu vervangen door houtsnippers. Bomencrematoria zijn het. Meer dan 10 miljard subsidie. Waanzin ten top.
3. Vattenfall wil zelfs nog een nieuwe biomassacentrale bouwen in Diemen: 300 miljoen subsidie
lonkt.
4. Mestvergisters, die mest moeten verwerken van onze volledig uit zijn jas gegroeide vee-industrie.
Meer dan 1 miljard subsidie: kijk vanavond: “toverdozen”.
5. Luchtvaartnota: we kunnen nog meer gaan vliegen: Lelystad Airport open? Meer CO2? Meer herrie?
6. Nu is CO2-opslag de nieuwe toverstok, waar het kabinet al voor miljarden aan heeft toegezegd.
7. Er gaan miljarden naar de klimaatverwoestende luchtvaart als beloning voor de snelle en efficiente
bijdrage aan de pandemie.
Nederland zit qua milieu en klimaat op een doodlopende weg.
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Beste kiezers,
Nederland is ecologisch failliet na 10 jaar Rutte. Wij zijn echt klaar met Rutte!
Maar ik kan u verzekeren: Rutte is nog niet klaar met ons!
Want doorgaan op de ingeslagen weg is geen optie.
De klimaat- en biodiversiteitscrisis moet worden opgelost.
We geven miljarden uit aan oplossingen die alleen op papier werken.
De coronacrisis moet de wake-up call zijn dat we als mens deel uitmaken van het ecosysteem aarde, dat
we er niet boven staan, en dat we ook de natuurkundige wetten niet kunnen negeren.
Nu niet handelen betekent regelrecht verraad aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, het
roer moet om!
Wat gaat u antwoorden als over tig jaar uw kleinkind u vraagt: opa/oma, wat hebt u gegaan om klimaatverandering te stoppen?
Dit is de laatste keer dat u echt voor het klimaat kunt stemmen. Over vier jaar is het te laat.
Op 17 maart kunt u in het stemhokje het verschil maken.
Ik doe een dringend beroep op u om u in het stemhokje te laten leiden door de belangen van onze
kleinkinderen.
Er is geen planeet B!

Johan Vollenbroek/14 maart 2021
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