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Zolang de economie zwak is, zal de aandacht voor klimaat gering zijn 

 
Vandaag begint in Mexico de klimaattop van de Verenigde Naties (VN). Ruim 190 landen onderhandelen twee 
weken over een mogelijk nieuw akkoord dat moet voorkomen dat de aarde meer dan twee graden Celsius 
opwarmt. Natuurkundige Robbert Dijkgraaf blikt vooruit. Namens het InterAcademyCouncil, het in Amsterdam 
gevestigde adviesorgaan van de wereldwijde academies van wetenschappen, gaf hij onlangs leiding aan een 
onderzoek naar de werkwijze van het klimaatpanel van de VN, het IPCC. Dit orgaan, dat het 
wetenschappelijke fundament legt voor de klimaatonderhandelingen, raakte eerder in opspraak. 
 

1 Waarom is het klimaat zo snel impopulair geworden? 
 

'Er staan enorme belangen op het spel. Klimaatbeleid raakt de economie, de levensstijl van mensen en de 
geopolitieke verhoudingen. Zolang de economie zwak is, zal de aandacht voor klimaat gering zijn. 
Daarnaast valt mij op dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de klimaatwetenschap. Zowel in positieve 
als in negatieve zin. Zo bracht de orkaan Katrina eigenlijk ten onrechte een positieve omslag in het 
klimaatdenken. Omgekeerd hebben de fouten in het IPCC-rapport (bijvoorbeeld dat de gletsjers op de 
Himalaya al in 2035 gesmolten zouden zijn, red.) een overdreven negatief effect gehad. De eindconclusie, dat de 
aarde opwarmt door menselijk handelen, bleef overeind. Het was niet de dragende balk, maar in de 
publieke opinie stortte het hele huis in.' 
 
 

2 Begrijpt u deze snelle omslag in het denken? 
 

'Ik stel het alleen vast. Bij het IPCC hebben we er daarom op gehamerd dat het klimaatpanel een 
communicatiestrategie moet ontwikkelen. In het volgende rapport moeten schotten komen, waardoor de 
schade beperkt blijft als er opnieuw een foutje wordt ontdekt.' 
 
 

3 Wat vindt u van het debat in Nederland? 
 

'Dankzij de IPCC-review heb ik dit jaar een soort vergelijkend warenonderzoek kunnen doen. Ik merk dat het 
debat maar in een aantal landen fel gevoerd wordt. Nederland is daar een van, samen met de VS en het VK. 
Opvallend, want Nederland is altijd een vriend geweest van dit onderwerp.' 
 
 

4 Is de omslag alleen een reactie op de fouten? 
 

'De fouten hebben zeker niet geholpen. Maar het is naïef te veronderstellen dat de wereld na ons rapport 
zegt: nu gaan we het klimaatbeleid overnemen. In de VS zijn de belangen in de olie- en de gasindustrie 
enorm. En dan heb je het over één land waar het al niet mogelijk is om tot een klimaatbeleid te komen. Laat 
staat tussen 194 landen. De plenaire sessies van de VN zijn een heel kwetsbaar proces.' 
 
 

5 Is de VN dan wel de beste plek voor klimaatbeleid? 
 

'Het format is erg fragiel, makkelijk te verstoren. Eerst moet een aantal belangrijke landen een stap zetten. De 
Verenigde Staten zijn absoluut cruciaal. Maar het goede aan het VN-model is dat het goed uitpakt voor 
kwetsbare landen, omdat zij ook een stem hebben.' 
 
 

6 Vertrouwt u erop dat het huis sterker wordt? 
 

'Wat mij van de laatste vergadering van het IPCC vooral is bijgebleven, is de reactie op een van onze 
aanbevelingen, namelijk om een permanente directeur aan te stellen. Dat leidde onmiddellijk tot de vraag: wie 
gaat dat betalen? We hebben het hier over één positie, die we met de hele wereld moeten betalen, terwijl het gaat 
over het voortbestaan van de aarde. Dan kijk ik toch van een afstandje en denk: hoe kan het zijn dat zo'n 
belangrijk onderwerp door zo'n fragiel bouwwerk wordt ondersteund?' 


