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Bijna honderd wetenschappers bij snelwegblokkade van
Extinction Rebellion om een einde aan fossiele subsidies
te eisen
Grootste massa-arrestatie van wetenschappers in Nederland sinds de Tweede
Wereldoorlog.

81 Wetenschappers van Scientist Rebellion hebben Extinction Rebellion gesteund in
hun zesde massa-blokkade van de A12 in Den Haag. Met deze actie eisten zij dat
de Nederlandse overheid een onmiddellijk einde maakt aan subsidies voor het
stimuleren van de winning, productie en het gebruik van fossiele brandstoffen. Bij de
blokkade werden meer dan 37 wetenschappers gearresteerd, nadat zij door de
politie werden aangevallen met waterkanonnen. Dit is de grootste massa-arrestatie
van wetenschappers in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. De
wetenschappers van Scientist Rebellion roepen de overheid op om alle subsidies
voor de fossiele 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.

Om ons aan onze eigen, Nederlandse, beloften te houden, hebben we nog slechts 7
jaar om onze uitstoot van broeikasgassen te halveren tegenover het uitstootniveau
van 1990 (55% reductie volgens EU wetgeving). “Dat betekent momenteel dat we
elk jaar onze uitstoot met 6% moeten verminderen ten opzichte van het jaar
daarvoor,” zegt Prof. Peter Verburg, hoogleraar Milieugeografie, Vrije Universiteit
Amsterdam. “De Nederlandse regering is niet op weg om haar eigen
klimaatdoelstellingen te halen. In plaats daarvan financiert zij de klimaatcrisis met
miljarden per jaar.”

We zien vandaag dat het Antarctisch zeeijs minder oppervlakte beslaat dan ooit
gemeten, in Europa hadden we een winter hittegolf rond de jaarwisseling en ervaren
Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië nu een droogte. De waterstand
van de Rijn staat momenteel laag, en dit kan gevolgen gaan hebben voor de
waterzekerheid in Nederland. De sneeuw in de Alpen is de bron van de Rijn, en er
ligt momenteel erg weinig sneeuw. Dit soort fenomenen gaan toenemen bij 1,5°C
opwarming, en nóg veel vaker voorkomen bij 2,7°C, waar we momenteel op
afstevenen.

De wetenschappers vinden het dan ook onbegrijpelijk dat overheden wereldwijd,
waaronder Nederland, méér geld steken in het probleem (aan de hand van o.a.
subsidies, accijnsvrijstellingen en belastingkortingen) dan in de oplossingen voor de



klimaatcrisis (zoals onderzoek naar duurzame energie).

“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.”

"Om een leefbare toekomst veilig te stellen, moeten we naar een crisismodus
overschakelen," zegt Dr. Marjan Smeulders, microbioloog aan de Radboud
Universiteit. "Wetenschappers hebben artikelen en rapporten geschreven brieven
gestuurd, petities ondertekend en marsen gelopen om dit duidelijk te maken aan
politici. Maar zij behandelen de klimaatcrisis nog steeds niet als de existentiële
bedreiging die het is. Daarom hebben wij ons aangesloten bij het protest van
Extinction Rebellion, en we stellen voor dat u dat ook doet. We hebben meer
mensen nodig om politici onder druk te zetten om adequaat te handelen. De tijd
dringt."

Met het Glasgow Climate Pact beloofde de Nederlandse overheid te stoppen met het
subsidiëren van fossiele brandstoffen tegen 2022. Die belofte is ze niet nagekomen,
ondanks dat ook het Internationale Energie Agentschap en het Internationaal
Monetair Fonds recentelijk concludeerden dat het staken van deze subsidies
voordelig is voor de energiemarkt, voor overheidsbudgetten, voor gezondheid en
voor het behalen van de klimaatdoelen.

____________

Scientist Rebellion ontvangt financiële steun voor werving, capaciteitsopbouw,
onderwijs en training van het Climate Emergency Fund en van individuele donateurs.
Ook in de vorige massa-acties die opriepen voor een stop in fossiele subsidies,
toonden wetenschappers hun steun, zowel vanaf de zijlijn, als van in de blokkade.
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Foto's:
https://drive.google.com/drive/folders/1MQpmLhPvVgqe3sEhGWfqiXEn9kEFvY73?u
sp=sharing
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