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Hans Bruyninckx ziet beweging, maar geen vooruitgang in pre-Kopenhagenoverleg 
 

Klimaatbeleid op een schommelpaard 
 

Hans Bruyninckx is specialist internationaal klimaatbeleid van het Instituut voor Internationaal en 
Europees beleid (KU Leuven). Hij coördineert het Vlaams Interuniversitair Steunpunt Duurzame 
Ontwikkeling en is voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Bruyninckx schrijft voortaan 
regelmatig klimaatbijdragen voor 'De Gedachte'. 
 

Aan internationale topontmoetingen in voorbereiding op de VN-klimaatconferentie in Kopenhagen 
geen gebrek. De voorbije dagen was het aan het Major Economies Forum om zich in Londen over 
de kwestie te buigen. Maar Hans Bruyninckx ziet het diplomatieke overleg falen. 
 

De internationale topontmoetingen op weg naar Kopenhagen rijgen zich in snel tempo aan elkaar. 
Het Major Economies Forum, een door Obama opgericht overlegforum, had de voorbije twee dagen 
in Londen inderdaad maar één agendapunt: het voorbereiden van de klimaatconferentie begin 
december. Aan dit soort 'toppen' in ieder geval geen gebrek. Alleen al in de laatste maand hebben 
we de G20 in Pittsburg gehad, de Klimaattop van de VN in New York, de klimaatonderhandelingen 
in Bangkok en nu dus de top in London. Dat is één top per week, een ware inflatie. 
 

De druk om binnen goed acht weken tot een nieuw internationaal klimaatakkoord te komen is dan 
ook groot. De klimaatconferentie in Kopenhagen is immers dé diplomatieke uitdaging van dit 
moment. De leden van het Major Economies Forum zijn in ieder geval een geschikte groep om over 
gezamenlijke actie te praten: samen stoten ze ongeveer 80 procent van de broeikasgassen uit. 
Eerder een D17- dan een G17-top dus: de Dirty 17. Bovendien begint politiek door te dringen wat 
de potentiële impact kan zijn van een mislukking. Gordon Brown, gastheer in London, spreekt in 
apocalyptische termen over gevolgen die "erger zullen zijn dan twee wereldoorlogen en de 
economische depressies samen" en verwijst naar het feit dat nu al honderdduizenden mensen per 
jaar sterven aan de gevolgen van de klimaatverandering. 
 

Financiële middelen 
 

Maar de bijna eindeloze reeks diplomatieke inspanningen en herbevestigingen van de noodzaak 
aan politiek engagement hebben tot nog toe niet geleid tot veel tastbare vooruitgang. Integendeel. 
Met minder dan vijftig dagen te gaan tot Kopenhagen geloven weinigen in diplomatieke kringen 
nog dat er een sterk verdrag kan onderhandeld worden. Er zit onvoldoende beweging in de positie 
van de belangrijkste spelers en men is niet bereid om de nodige financiële middelen vrij te maken 
om een geloofwaardig klimaatbeleid te voeren. 
 

Alles hangt af van VS 
 

De sleutel tot de verdere onderhandelingen ligt bij de Verenigde Staten. De EU heeft immers een 
duidelijke onderhandelingspositie: 20 procent reductie van broeikasgassen tegen 2020 (in 
vergelijking met 1990). De VS hebben die niet. President Obama wil duidelijk een andere koers 
varen dan zijn voorganger, maar slaagt er voorlopig niet in om het eigen huis op orde te krijgen. 
De VS zijn het enige industrieland waar op nationaal vlak geen enkele norm geldt voor de 
vermindering van de CO2-uitstoot. Meer dan een afgezwakt wetsvoorstel, dat nog lang niet 
goedgekeurd is in de Senaat, is er niet. 
 

Als president van de grootste uitstoter van broeikasgassen kan je dan wel keer op keer zeggen dat 
je het ernstig meent met klimaatbeleid en dat de VS een leiderschapsrol willen opnemen, erg 
geloofwaardig komt het internationaal allemaal niet over. De positie van de VS is nochtans cruciaal 
om de onderhandelingen enige kans op succes te gunnen. China, India en een groot aantal 
ontwikkelingslanden, maar ook landen als Australië en Japan hebben duidelijk gemaakt dat hun 
eigen engagementen (volledig) zullen afhangen van de bereidheid van de VS om eindelijk harde 
engagementen aan te gaan. 
 

De onderhandelingspositie van de VS is in London in duidelijke termen herbevestigd door Todd 
Stern, de Amerikaanse toponderhandelaar: het overgrote deel van de toename in uitstoot van 
broeikasgassen zal in de volgende decennia komen van de ontwikkelingslanden en dus moeten zij 
in eerste instantie bindende engagementen aangaan. Pas dan zijn de VS bereid om zelf over de 
brug te komen. 
 

De reactie van China, India en andere landen in ontwikkeling is even duidelijk. Zij eisen niet alleen 
dat de VS bindende afspraken aanvaarden die veel verder gaan dan de (beschamende) 
vrijblijvende intentieverklaringen van dit moment. Zij wensen ook sluitende afspraken over een 
soort Klimaatfonds, dat hen moet ondersteunen om te investeren in nieuwe technologie om hun 
toekomstige uitstoot te verminderen (mitigatie) en dat kan gebruikt worden om de nu reeds 
tastbare gevolgen van klimaatverandering aan te pakken (adaptatie). Op dit vlak hebben alle 



industrielanden boter op het hoofd. De bestaande financieringsmechanismen zijn een druppel op 
een hete plaat (minder dan 10 miljard dollar per jaar) en de bereidheid om die significant te 
verhogen is laag, ze is deel van wat een EU-onderhandelaar recent de 'pasmunt' in de 
onderhandelingen noemde. Ter vergelijking: vorige week publiceerde Wall Street dat de lonen en 
bonussen van de financiële bollebozen die er werken dit jaar ongeveer 135 miljard dollar (90 
miljard euro) zullen bedragen. 
 

Diplomatiek onvermogen 
 

Over beide heikele punten is in London onderhandeld, net zoals op alle 'toppen' van de laatste twee 
jaar. Voor zover we weten is ook deze keer geen noemenswaardige vooruitgang geboekt. In 
privécontacten zeggen onderhandelaars dan ook dat zij erg pessimistisch zijn over de kansen op 
een betekenisvol akkoord. Ondanks bijzonder intens diplomatiek overleg zit het klimaatbeleid op 
dit moment op een schommelpaard: veel beweging, maar geen vooruitgang. De honderdduizenden 
slachtoffers waar Brown het over had, zitten ondertussen niet te wachten op een volgende top 
(volgende maand zijn er alweer verschillende gepland), maar op vooruitgang in wat stilaan een 
pijnlijke demonstratie van diplomatiek onvermogen begint te worden. 
 

De leden van het Major Economies Forum zijn een geschikte groep om over gezamenlijke actie te 
praten: samen stoten ze ongeveer 80 procent van de broeikasgassen uit. Eerder een D17 dan een 
G17 top dus: de Dirty 17 
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