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Demonstratie voor ministerie EZK door Scientist Rebellion: Pak de
klimaat- en energie crisis samen aan!

Op dinsdag 5 juli om 16:00u, organiseert Scientist Rebellion een demonstratie voor
het ministerie van EZK, om te eisen dat de energie crisis opgelost gaat worden met
structurele maatregelen, en niet met korte termijn maatregelen die de klimaatcrisis
verergeren.

Op 15 juni bezorgden wetenschappers een open brief, getekend door meer dan 400
wetenschappers en academici, bij het tweede kamer en het ministerie van EZK. De
brief is een protest tegen de vergunningen die zijn verleend voor nieuwe
gasboringen in de Noordzee en de wetenschappers waarschuwen dat
investeringen in nieuwe infrastructuur voor fossiele brandstof extractie in totale
tegenspraak is met de doelstellingen van de overheid om de emissie van
broeikasgassen snel te reduceren. De regering heeft deze waarschuwingen
genegeerd. Het project gaat door en bovendien heeft het ministerie van EZK een
week later ook nog besloten om de restricties voor eletriciteitswinning door
kolencentrales op te heffen, om hiermee gas te besparen. Dit laat het
kortetermijn-denken zien waar huidige politieke keuzes op gebaseerd zijn en het
gebrek aan urgentie om fossiele brandstoffen uit te faseren en de klimaatcrisis
structureel aan te pakken.

Wetenschappers zullen demonstreren voor het ministerie van EZK om te eisen dat
de regering de vergunningen voor nieuwe gasboringen in de Noordzee terug trekt,
en gaat investeren in lange termijn oplossingen, zoals duurzame energie en het
verlagen van de energievraag. In plaats van terug te vallen op nieuwe fossiele
brandstoffen. Woordvoerder Marjan Smeulders: ‘De huidige energiecrisis moet
worden aangepakt, maar maatregelen die tegen de klimaatdoelen in werken zijn
kortzichtig en onacceptabel. De klimaatcrisis is de grootste bedreiging die de
mensheid heeft gezien en we moeten daarnaar handelen. We hebben maatregelen
nodig die zowel de energiecrisis als de klimaatcrisis aanpakken.’

We hebben geen tijd meer te verliezen. Alleen al in de laatste maand zijn er hitte
records verbroken in de V.S., Japan, en in heel Europa, zijn er opnieuw
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overstromingen in Australië en hebben overstromingen in India miljoenen ontheemd.
En gisteren heeft Italië de noodtoestand afgekondigd vanwege de ergste droogte in
70 jaar. Ieder verder uitstel van noodmaatregelen zal leiden tot meer menselijk lijden.
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