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50 wetenschappers van Scientist Rebellion protesteren voor het federale
ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur en eisen een onmiddellijke
decarbonisatie van de transportsector

Berlijn, 18 oktober 2022. 30 wetenschappers van Scientist Rebellion hebben
dinsdagochtend rond 7.30 uur de ingangen van het federale ministerie van Transport
en Digitale Infrastructuur in Berlijn geblokkeerd als onderdeel van hun twee weken
durende protest. Daarnaast blokkeerden ongeveer 20 wetenschappers op drie
punten de straten rond het ministerie. De academici, die uit 12 Europese landen
naar Duitsland waren gereisd, plakten op het gebouw grote wetenschappelijke
artikelen over de klimaatcrisis en eisten dat de regering stopt met het blokkeren van
een nationale snelheidslimiet en het zeer populaire 9-eurokaartje voor het openbaar
vervoer opnieuw invoert. Op grote spandoeken die door de in laboratoriumjassen
geklede wetenschappers werden meegedragen stond "Stop de waanzinnige
stilstand" en "Samen tegen het falen van het klimaat", alsmede "1,5°C = politieke
fictie". Ze trokken ook de aandacht door nepbloed te morsen bij de ingang van het
ministerie.

"Wij eisen van de Duitse regering een onmiddellijke snelheidsbeperking van 100
km/u op de snelwegen en een betaalbaar kaartje van 9 euro voor het openbaar
vervoer. Het ministerie van Verkeer slaagt er al jaren niet in om een significante
vermindering van de uitstoot te realiseren. In deze energie- en kosten crisis is het
dringend noodzakelijk de fossiele brandstoffen terug te dringen en betaalbare
mobiliteit mogelijk te maken," zegt Dr. Nana Maria Grüning, moleculair bioloog aan
de Charité, Universiteitskliniek Berlijn, Duitsland.

"Als wetenschappers begrijpen wij de existentiële dreiging van de klimaatcrisis. De
doelstelling van 1,5 graad is niet langer realistisch haalbaar. Het is hoog tijd dat we
overgaan op duurzame mobiliteit. In feite is de klimaatcrisis de sterkste motivatie
voor mensen in Duitsland om hun eigen mobiliteitsgedrag te veranderen. Dit is iets
wat de regering echt moet steunen," zegt Dr. Sébastien Triquenaux, ingenieur van
het Centre national de la recherche scientifique (CNRS).



"Het nu voorgestelde kaartje van 49 euro is een te kleine stap in de goede richting.
Het is veel te duur om een effectieve stimulans te bieden om van de auto op de trein
over te stappen. En het is vooral gericht op mensen met een hoog inkomen, niet op
de mensen die het meest behoefte hebben aan financiële verlichting van hun
mobiliteit," zegt Dr. Julia Schaumburg, econometrist aan de Vrije Universiteit
Amsterdam.

De ontoereikende klimaat beschermingsmaatregelen van de transportsector in
Duitsland dragen bij tot het mislukken van de Overeenkomst van Parijs op nationaal
niveau. Het publiek moet worden geïnformeerd over de urgentie om de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen, gezien de reële mogelijkheid van een wereldwijde
catastrofe.

Scientist Rebellion, een in 2021 opgerichte coalitie van internationale
wetenschappers, eist met haar acties van burgerlijk verzet onmiddellijke actie om de
escalerende gevolgen van de klimaatcrisis te beperken - nationaal en internationaal.
Traditionele wetenschapscommunicatie en beleidsbeïnvloeding volstaan niet langer
in het licht van de planetaire noodsituatie. Als onderdeel van de coalitie "Unite
Against Climate Failure" hadden de academici afgelopen zondag het brandalarm
laten afgaan op de Wereldgezondheids-top in Berlijn en wetenschappelijke
publicaties op het conferentiegebouw geplakt. Maandag protesteerden zij samen
met "Debt for Climate" bij het ministerie van Financiën en riepen op tot kwijtschelding
van schulden voor het Globale Zuiden.

Naast Scientist Rebellion zijn de partners van de burgerverzet campagne - die sinds
half oktober 2022 loopt - onder meer Letzte Generation, Debt for Climate, End Fossil
Occupy, en 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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