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BRITSE PREMIER BROWN DOET MEEST DRAMATISCHE KLIMAATOPROEP

«50 dagen om
wereld te redden»
+1°
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Als aarde
2° warmer
wordt...

Vanaf vrijdag gaat er een jobsite online met
vacatures in bedrijven die speciale maatregelen
treffen om de combinatie werk-privé te
verbeteren. De site www.jobextra.be is een
samenwerking tussen de Gezinsbond en jobsite
StepStone. Vandaag vinden werkzoekers in de
jobadvertenties moeilijk informatie over hoe
combineerbaar werk en gezin zijn, zeggen de
initiatiefnemers. Daar moet de nieuwe site een
antwoord op geven.
StepStone heeft één van de grootste databanken
in Europa die bedrijven helpt bij het vinden van
de juiste medewerkers en vice versa. (ADW)

Rock Werchter krijgt
eigen museum en park
Gordon Brown. AP

+2°

NATUURRAMPEN
In gebieden waar het
nu al veel regent/stormt,
zal het nog meer gaan
regenen/stormen. Tot
3 miljoen mensen zullen
in een risicogebied voor
overstromingen wonen.
Door de opwarming van het
water, zal het zeeniveau
tot 90 centimeter stijgen.

Nu al worden elk jaar
325 miljoen mensen
het slachtoffer van
de gevolgen van de
opwarming van de aarde,
500 miljoen anderen
lopen een verhoogd risico.
Wanneer de opwarming
de 2°-grens overschrijdt,
wordt de ellende
nog veel groter.

Tegen 2080 zullen
1,8 miljard mensen
een tekort hebben
aan drinkbaar water.

In gebieden waar het nu al
droog is, zal het nog veel
droger worden. In Europa
zullen de zomers veel
heter worden en de
winters net veel natter.
Aanzienlijke delen van de
wereld zullen ongeschikt
worden voor landbouw.

Die conferentie zou een opvolger
voor het verdrag van Kyoto moeten
opleveren, maar nu al wordt gevreesd
dat de top zal mislukken. Vandaar het
vurige pleidooi van de Britse premier.
Volgens Brown moeten we dringend
de loop van de geschiedenis veranderen. Zo niet, lopen miljoenen mensen
gevaar door de opwarming van het
klimaat — de arme landen zijn nu al
zwaar het slachtoffer. «Een groot
onrecht, want zij hebben het minst
gedaan om de klimaatverandering te
veroorzaken», aldus Brown. «Maar
ook de rijkere landen zullen zwaar
getroffen worden door hevigere stor-

men, overstromingen, droogtes en
hittegolven. We moeten een akkoord
sluiten om ervoor te zorgen dat de
gemiddelde temperatuur niét stijgt
met meer dan twee graden Celsius.
We kunnen ons absoluut niet veroorloven te falen.»
«Doen we niets, dan halen we die
grens van twee graden tegen 2050»,
weet Belgisch klimaatspecialist JeanPascal van Ypersele (UCL). «Die grens
is een startpunt waarop verschillende
problemen sterker worden. De enige
manier om te voorkomen dat we dat
punt bereiken, is door ervoor te
zorgen dat de CO2-stoot op wereldvlak begint te zakken vóór 2015.
Anders komen we te laat. CO2 wordt

immers maar zeer langzaam afgebroken, en in tussentijd blijft het
opwarmingseffect doorwerken.»

Industriële revolutie
Ook volgens een nieuw rapport van
het World Wildlife Fund (WWF) hebben we nog maar vijf jaar om een
‘industriële revolutie’ te starten die
nodig is om koolstofuitstoot te doen
dalen. Anders komen de inspanningen
te laat. «Elk jaar moet de propere economie groeien om de uitstoot te verlagen, dat gaat niet in één klap», zegt
Sam Van den Plas van WWF België.
«Als we er nú aan beginnen en tegen
2014 de ‘propere economie’ op kruissnelheid brengen, kunnen we resultaten boeken zonder een schocktherapie
voor onze economie. Doen we dat
niet, dan zullen we veel drastischer
maatregelen moeten treffen om de
klimaatdoelstellingen te halen, en die
zullen dan veel pijnlijker zijn.»
De hele wereld zal in totaal 11.500
miljard euro moeten investeren om
de CO2-uitstoot tegen 2050 met
tachtig procent te doen dalen, zo

heeft het WWF berekend. Dat valt
nog mee, als je er de berekeningen
van het Internationaal Energie
Agentschap naast legt. Volgen het IEA
vergt zelfs een CO2-halvering tegen
2050 al 30.000 miljard aan investeringen.
Een smak geld. «Het is dan ook geen
toeval dat Brown vandaag met zo’n
boodschap voor de pinnen komt»,
zegt milieueconoom Johan Albrecht
van het Itinera Instituut. «Engeland
werkt, samen met Duitsland, al jaren
aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologie. Zij willen
hun technologie in de rest van de
wereld verkopen.»
«De klimaatconferentie is belangrijk,
maar nog veel belangrijker zijn de
beslissingen van de rijkste landen,
de G8. Als zij zich engageren en een
markt creëren die het interessant
maakt om te investeren in milieuvriendelijke oplossingen, dan gaan
de grootste bedrijven in de wereld
daar al snel brood in zien. En dan kan
het snel gaan met de reductie van de
CO2-uitstoot.»

DUITSTALIGE MOET
B-H/V REDDEN
Omdat Vlamingen en Walen het maar niet
eens raken over de splitsing van BrusselHalle/Vilvoorde, ligt het lot van de kieskring
nu in Duitstalige handen. Spilfiguur is de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap Karl-Heinz Lambertz (PS). Hij kan met
een belangenconflict de boel (de)blokkeren.
Als Lambertz een conflict inroept, geeft hij
de federale regering drie extra maanden om
een oplossing te vinden. Zo niet, verhuist het
dossier opnieuw naar de Kamer, waar een
Vlaamse meerderheid de splitsing zal doordrukken. Waals minister-president Rudy Demotte (PS) deed alvast een warme oproep aan
zijn partijgenoot Lambertz om de discussie
wat langer te bevriezen. De Duitstalige minister-president neemt zijn taak erg serieus.
Zo sprak hij gisteren met de drie niet-benoemde burgemeesters uit de Brusselse rand
en ontmoet hij vandaag Kris Peeters (CD&V).
Eerder kreeg Lambertz ook al een N-VAdelegatie over de vloer. Volgende maandag
beslist het Duitstalige gemeenschapsparlement over het hangende belangenconflict.
Intussen mengt ook oudgediende Philippe
Moureaux (PS) zich. Volgens hem moet er
«zonder dralen en taboes onderhandeld
worden over de splitsing en moet de Nederlandstalige kant grote toegevingen doen».
Aan Franstalige zijde legt Moureaux de schuld
dan weer bij het FDF. «Omdat de MR momenteel wat in de problemen zit, hecht het FDF
steeds meer belang aan het talenconflict. Dat
is voorlopig hun enige bestaansreden.» (MIG)

Boek Dedecker al
10.000 keer verkocht

Het nieuwste boek van Jean-Marie Dedecker,
‘Hoofddoek of blinddoek’, is al 10.000 keer over
de toonbank gegaan. Daarmee is de eerste
druk uitgeput. Uitgever Van Halewyck is al
bezig met een tweede druk, laat Dedecker
weten. In de verkoopcijfers moet de LDDvoorzitter enkel kok Piet Huysentruyt met
‘SOS Piet’ laten voorgaan. «Niet slecht voor een
boek over de islam», vindt Dedecker zelf.

Wedstrijd zonder aankoopverplichting met kennisvraag. Wedstrijd geldig van 19/10/09 t.e.m.
25/10/09.Surf voor het volledige wedstrijdreglement naar: www.hln.be/regelement_droomkeuken.

FLORIS VAN CAUWELAERT

Vanaf mei volgend jaar krijgt het festival
Rock Werchter een eigen museum. Op een
boogscheut van de weide, in de voormalige
brouwerij ‘Jack-Op’ in het centrum van het
Vlaams-Brabantse Werchter, komt er een
‘Rock Werchter-huis’. Van half mei tot half
september zal daar jaarlijks een thematentoonstelling lopen. Het gemeentebestuur
denkt er ook aan een permanente tentoonstelling te openen met affiches, beeldmateriaal, T-shirts en krantenartikels.
Intussen worden ook de plannen om een
landschapspark aan te leggen concreter.
Vanaf 2012 zou er buiten het festivalseizoen
op de weide een park komen waar je kan
fietsen en wandelen, met tien ‘beeldende elementen’ die verwijzen naar het festival. (SPK)

DORST

LANDBOUW

«We hebben minder dan 50 dagen om de wereld redden.
Als we toelaten dat de opwarming van de aarde zich
verderzet, betekent dat een regelrechte catastrofe.»
Met die boodschap heeft de Britse premier Gordon Brown
de wereld gisteren wakker geschud, 50 dagen voor
de belangrijke klimaatconferentie van Kopenhagen.

Jobsite voor
gezinsvriendelijke banen
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