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Arrestaties bij klimaatprotest door wetenschappers bij Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat
7 wetenschappers zijn vandaag gearresteerd bij een disruptief klimaatprotest in Den Haag.
Zij blokkeerden de ingang van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om een
noodplan te eisen voor de klimaatcrisis. De actie was onderdeel een internationale
actieweek onder de noemer `Scientist Rebellion` waaraan meer dan duizend
wetenschappers in 25 landen hebben meegedaan. Het is een unicum dat Nederlandse
wetenschappers geweldloze, disruptieve acties organiseren voor de klimaatcrisis.
Wereldwijd is dit weliswaar eerder gebeurd maar nooit op zo’n grote schaal.
Eén van de arrestanten is dr. Leo van Kampenhout: “Wetenschappers hebben fantastisch
werk geleverd door de wereld op de hoogte te stellen van de klimaatnoodtoestand,
samengevat in de rapporten van IPCC. Er gebeurt echter nog veel te weinig om het
probleem bij de wortel aan te pakken. Dit is een moreel probleem voor wetenschappers: de
aanname dat het aanleveren van alarmerende informatie leidt tot adequate maatregelen is
aantoonbaar niet juist. We kunnen niet rustig achter ons bureau blijven zitten terwijl het huis
steeds sneller afbrandt, we moeten gaan spreken door daden.”

Credit: Jasmijn Doorgeest
De internationale acties van Scientist Rebellion richten zich primair tegen
overheidsinstellingen en het hoger onderwijs onder de slogan “1.5°C is dood,
klimaatrevolutie nu!” welke refereert naar de meest ambitieuze doelstelling van het Akkoord

van Parijs uit 2015. Leo van Kampenhout: “Uit het nieuwste IPCC klimaatrapport blijkt
wederom dat we totaal niet op koers liggen. Er moeten diepe economische en systemische
veranderingen worden doorgevoerd willen we de doelstelling nog halen.”
De actieweek van Scientist Rebellion valt samen met de publicatie van het laatste IPCCrapport op maandag. Naast de disruptieve actie werd er woensdag ook een legale
protestmars georganiseerd waaraan ca. 50 wetenschappers deelnamen.

Dr. Marjan Smeulders was een van de sprekers tijdens de mars. “Wat we nu meemaken is
beleidsfalen van historische proporties. Met de huidige maatregelen stevenen we af op een
catastrofale 3°C opwarming. Momenteel zitten we op 1,1°C opwarming maar zijn de
klimaatgevolgen erger dan voorspeld. In feite zijn we de ‘veilige drempel’ al gepasseerd. We
moeten onmiddellijk beginnen met het in rap tempo afbouwen van fossiele brandstoffen.
Klimaatneutraal in 2050 is gokken met de toekomst. Door corona weten we dat doortastende
actie mogelijk is, maar overheden zien de urgentie gewoon niet. We zitten in een
noodsituatie: er is geen tijd te verliezen. “
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