
PERSBERICHT
28 januari 2023, voor onmiddellijke publicatie

16 wetenschappers gearresteerd bij snelwegblokkade van
Extinction Rebellion om een einde aan fossiele subsidies te eisen

Megablokkade in Den Haag krijgt de steun van tientallen Nederlandse
wetenschappers.

Tientallen Nederlandse wetenschappers van Scientist Rebellion hebben Extinction
Rebellion gesteund in hun blokkade van de A12 in Den Haag, waarmee geëist werd
dat Nederland een onmiddellijk einde maakt aan fossiele subsidies. Dit is reeds de
vierde Extinction Rebellion-blokkade met deze eis. Ook in de vorige blokkade
toonden wetenschappers hun steun vanaf de zijlijn, maar deze keer deden 16
wetenschappers ook mee aan de blokkade, en lieten zichzelf daardoor ook
arresteren.

“De wetenschap is duidelijk: we hebben nog maar heel weinig tijd om onze uitstoot
van broeikasgassen te elimineren. Doen we dat niet, dan zullen niet alleen de
rampen en ellende steeds sneller toenemen, maar riskeren we ook dat kantelpunten
in het klimaatsysteem geactiveerd worden. Dan verliezen we steeds meer de
controle”, zegt Dr. Niels Debonne, een milieugeograaf die meedeed aan de
blokkade. “Toch blijven overheden wereldwijd, ook Nederland, meer geld steken in
het probleem dan in de oplossingen. Dat is contraproductief, roekeloos, en naar
volgende generaties toe onvergeeflijk”.

De wetenschappers argumenteren dat fossiele subsidies, in de vorm van onder
andere belastingkortingen of directe betalingen, het voor de fossiele
brandstofindustrie kunstmatig goedkoop maken om kolen, olie en aardgas te winnen
en te verbranden. Hierdoor wordt de industrie die verantwoordelijk is voor de
meerderheid van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in stand gehouden en
blijven doortastende klimaatoplossingen uit.

“Fossiele brandstofsubsidies zijn subsidies voor bosbranden, hittegolven,
verwoestende overstromingen en de destabilisatie van onze enige leefbare planeet”,



zegt Dr. Cristiana Strava, antropologe. “Gezien de urgentie van de klimaatcrisis zijn
er geen redelijke argumenten voor subsidies op fossiele brandstoffen.”

De wetenschappers van Scientist Rebellion roepen de overheid op om alle subsidies
op de fossiele brandstof industrie te beëindigen, te investeren in onderzoek en
ontwikkeling op het gebied van schone energie, en beleid te implementeren om de
uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch te verminderen.

Scientist Rebellion ontvangt financiële steun voor werving, capaciteitsopbouw,
onderwijs en training van het Climate Emergency Fund en van individuele donateurs.
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