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Wetenschappers organiseren week met protest en burgerlijke
ongehoorzaamheid om klimaatnoodtoestand te onderstrepen

Onder de noemer ‘Scientist Rebellion’ organiseren Nederlandse wetenschappers
verschillende acties rondom de klimaatnoodtoestand, waaronder een klimaatmars en
een burgerlijk ongehoorzaam protest op 6 april in Den Haag. De actieweek is
onderdeel van een internationaal geheel waaraan honderden wetenschappers uit
tientallen landen meedoen. Het is de eerste keer dat ook Nederlandse
wetenschappers zulke protesten organiseren.

Woordvoerder Leo van Kampenhout van Scientist Rebellion legt uit waarom de
actieweek nodig is: “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.”

De internationale acties van Scientist Rebellion richten zich primair tegen
overheidsinstellingen en universiteiten, onder de slogan “1.5°C is dood,
klimaatrevolutie nu!” welke refereert naar de meest ambitieuze doelstelling van het
Akkoord van Parijs uit 2015.

Rose Abramoff, een Amerikaanse klimaatwetenschapper en lid van de groep: "De
mens heeft nagelaten veranderingen door te voeren die nodig zijn om de opwarming
te beperken tot 1.5°C, waardoor dit doel feitelijk onmogelijk is geworden. We moeten
vanaf nu het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk afbouwen om
verdere klimaatontwrichting te voorkomen.”

De timing van de actieweek valt samen met de verschijning van het derde deel van
het 6e IPCC-assessment report op maandag 4 april. Een eerdere versie van dat
rapport was afgelopen zomer door de groep gelekt. De actieweek wordt de grootste



actie van Scientist Rebellion tot nu toe. Eind vorig jaar blokkeerde de groep urenlang
een brug in Glasgow tijdens de internationale klimaattop COP26.

Prof. Jorge Riechmann, sociaalwetenschapper uit Spanje: “Weinig mensen
realiseren zich dat we ons in een zeer uitzonderlijke situatie bevinden in de
menselijke geschiedenis. Als we nu niet doortastend in actie komen is niet alleen
een totale catastrofe zeker, maar zal die catastrofe zich zeer onrechtvaardig
manifesteren, waarbij degenen die het minst bijgedragen hebben aan het probleem
het meeste zullen lijden. Ik voel een morele verplichting om dit te voorkomen. Ik roep
collega's op om samen met ons de straat op te gaan, ongeacht in welk vakgebied ze
zitten."

De actieweek van Scientist Rebellion vindt plaats tussen 4 - 9 april. Het volledige
programma in Nederland is te vinden op https://scientistrebellion.nl
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