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60 wetenschappers van Scientist Rebellion verstoren opening van Wereld
Gezondheidstop in Berlijn, Duitsland en eisen dringende maatregelen voor de
klimaat noodtoestand

Berlijn, 16 oktober 2022. Wetenschappers van Scientist Rebellion hebben
zondagavond voor opschudding gezorgd met hun protest bij de opening van de
World Health Summit in Berlijn. Rond 18.30 uur blokkeerden 40 wetenschappers uit
heel Europa de ingang van het conferentiegebouw, 7 van hen plakten zich vast met
superlijm. Nog eens 20 academici, gekleed in laboratorium jassen, plakten grote
wetenschappelijke publicaties over de klimaatcrisis bij de ingang en hielden
spandoeken vast met de tekst "KLIMAATCRISIS = GEZONDHEIDSCRISIS", "1,5°C
= politieke fictie" en "Verenig je tegen het falen van het klimaat". Zij werden
vergezeld door 10 activisten van de groep "Letzte Generation" (Laatste Generatie),
die zich eveneens op de grond voor de ingang hadden vastgeplakt. De Duitse
kanselier Scholz opende de ceremonie van de conferentie. Zijn toespraak werd
verschillende keren onderbroken door het brandalarm in het gebouw dat door de
wetenschappers was laten afgaan.

"Er is geen plausibele manier om binnen ons huidige economische systeem onder
de 1,5 graden te blijven en de Overeenkomst van Parijs na te leven. Politici moeten
eerlijk zijn en stoppen met het misleiden van het publiek. Het is namelijk zeer
waarschijnlijk dat we de komende tien jaar de 1,5 graden opwarming van de aarde
zullen overschrijden. Dat betekent immens lijden, vooral in het Globale Zuiden, maar
ook hier in Europa. Het is hoog tijd om het roer drastisch om te gooien," zegt Dr.
Matthias Schmelzer van het Instituut voor Sociologie van de Universiteit van Jena,
Duitsland.

Met hun vreedzame maar verstorende protesten willen de wetenschappers de
samenleving de harde fysieke en ecologische realiteit versus politieke fictie duidelijk
maken. De kans op een wereldwijde catastrofe is reëel. Met acties van burgerlijk
verzet eist Scientist Rebellion onmiddellijke actie om de escalerende gevolgen van
de klimaatcrisis te beperken - nationaal en internationaal.

"De klimaatcrisis is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie de grootste
bedreiging voor de menselijke gezondheid in de 21e eeuw. Extreme



weersomstandigheden zoals hittegolven, zware regenval en overstromingen,
evenals de toenemende luchtvervuiling, kunnen enorme schade toebrengen aan de
gezondheid. De Duitse regering moet dringend veiligheidsmaatregelen treffen. De
machthebbers moeten nu handelen," zegt universitair hoofddocent Dr. Susanne
Koch van de Charité, Universiteitskliniek Berlijn, Duitsland.

Duitsland is een machtig land in de EU en een van de rijkste landen ter wereld. De
Duitse economie heeft onevenredig geprofiteerd van het gebruik van fossiele
brandstoffen en de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Ondanks zijn grote
rijkdom en innovatiekracht slaagt Duitsland er niet in zijn klimaat- en biodiversiteit
doelstellingen te halen, aldus de wetenschappers.

"Meer dan 70 jaar geleden heeft Duitsland zichzelf volledig heropgebouwd en
opnieuw vormgegeven en is later een internationaal rolmodel geworden in het
speerpunt van hernieuwbare energie. Het ziet zichzelf nog steeds als een
klimaatkampioen, ook al ziet de werkelijkheid er nu heel anders uit. Waarom blijft
Duitsland noodzakelijke veranderingen uitstellen? Wij doen een beroep op zijn
vroegere positieve geest die opnieuw een enorme verandering teweeg zou kunnen
brengen. Dit is dringend nodig om de klimaat- en ecologische afbraak te beperken,"
voegt Dr. Odin Marc, aardwetenschapper van de Universiteit van Toulouse, Frankrijk,
toe.

Scientist Rebellion is een coalitie van internationale wetenschappers en academici
die in 2021 is opgericht om op te roepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid
tegenover het politieke falen inzake de klimaat- en ecologische crisis. De groeiende
beweging mobiliseert wetenschappers uit heel Europa en maakt deel uit van een
coalitie van geweldloze burgerlijke verzetsgroepen die in oktober 2022 hun krachten
bundelen met de campagne #UniteAgainstClimateFailure om zo snel mogelijk
schadebeperking te bereiken. Coalitiepartners zijn onder meer: Letzte Generation,
Debt for Climate, End Fossil Occupy, und Jetzt oder Nie - Eltern gegen die
Fossilindustrie.
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Foto's / video's toegestaan voor onmiddellijk gebruik:
https://drive.google.com/drive/folders/115VEaQoGMyaREkPLxhchcLTI74GDMgcW?
usp=sharing
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