
  

Samen tegen de 
klimaatverandering!



Klimaatverandering

IPCC: “Het staat vast dat het klimaatsysteem 

opwarmt. Sinds 1950 nemen we vele, ongeziene 

veranderingen waar, in een periode gaande van 

enkele decennia tot meerdere duizenden jaren”



Natuurrampen
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Slachtoffer van de 
klimaatverandering

WGO: “De klimaatverandering is elk jaar 

verantwoordelijk voor minstens 150 000 doden” 



Impact op het Zuiden



Toekomst

Intensiteit en frequentie van natuurrampen
Klimaatvluchtelingen (200 miljoen tegen 2050) 



DRINGEND: Stop de 
klimaatverandering



Goed nieuws
IPCC: “Het is heel waarschijnlijk dat de invloed 

van de mens de belangrijkste oorzaak is van de 

klimaatopwarming in de twintigste eeuw”



Kapitalistisch systeem: 
concurrentie en winst

Ecologisch evenwicht en samenwerking i.p.v. 

vernietiging van de natuur, concurrentie en winst



Vrijhandelsakkoorden

Nieuwe markten
Grondstoffen
Goedkope handarbeid



Quiz: vernietiging van natuurlijke 

bronnen door multinationals

Meerkeuzevragen 
Steek je hand op bij het juiste antwoord



Zoet water 

Hoeveel liter zoet water pompt 

Coca-Cola per dag op voor haar 

activiteiten in het dorp Plachimada 

in Indië?

a. 200 000 liter / dag
b. 800 000 liter / dag
c. 1 500 000 liter /dag



Zoetwater

Antwoord: c. 1 500 000 liter per dag, Oxfam



Ontbossing

Hoeveel keer de oppervlakte van 

België wordt er elk jaar ontbost?

a. 2 X

b. 4 X

c. 6 X



Ontbossing

Antwoord: b. 4X
= 13 tot 15 miljoen hectare bos per jaar, FAO 
Bv.: Indonesië = 90% ontbost



Grond

Hoeveel procent grond in de wereld 

is onderhevig aan extreme 

verarming?

a. 10%

b. 25%.

c. 40% 



Grond

Antwoord: b. 25%, FAO



Biodiversiteit

Er verdwijnen twee soorten planten of dieren 

elk(e)…

       a. 20 minuten

b. uur

   c. 8 uren



Biodiversiteit

Antwoord: a. 20 minuten, UN environment 

programme



Grondstoffen

Er worden evenveel grondstoffen als het gewicht 

van de Eiffeltoren gehaald uit ecosystemen en 

mijnen . Dit gebeurt elk(e)…

a. 5 seconden

b. 30 minuten

c. uur



Grondstoffen

Antwoord: a. 5 seconden, Amis de la Terre



De partnerlanden van G3W



De klimaatcrisis eist een fundamentele verandering in 
ontwikkelingsparadigma’s, structurele globale 

economische veranderingen en duurzame, 
rechtvaardige alternatieven gebaseerd op 

mensenrechten



Één strijd:
klimaat en vrijhandelsakoorden



Eisen
 Handel op basis van samenwerking tussen volkeren
 Handel die beantwoordt aan de noden van de mensen, niet aan de 

winst 
 Soevereiniteit van de Staten over hun eigen natuurlijke bronnen 
 Transparante, rechtvaardige en duurzame handelsakkoorden 
 Door burgers gecontroleerde en bindende handelsakkoorden
 Geen ISDS mechanismes
 Publieke en sociale sectoren vallen niet onder de akkoorden
 Nationalisering van cruciale sectoren zoals water, energie en publiek 

transport
 Efficiënte bestraffingsmechanismes voor multinationals
 Investering in hernieuwbare energie



Mobilisering in België 



COP 21 in Parijs 



België

                      10 000 in Parijs



Komen jullie ook?
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