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Eerste themasessie: Klimaatverandering en de gevolgen daarvan
Verschillende mensen hebben verschillende meningen, kennis en zorgen met
betrekking tot klimaatverandering. Waar denkt u aan bij klimaatverandering? Wat
kan klimaatverandering in positieve of negatieve zin voor uw samenleving, uw
kinderen en de volgende generaties betekenen?
1. 1 In hoeverre was u bekend met klimaatverandering en de gevolgen daarvan
voordat u met WWViews meedeed?






Ik wist niets
Ik wist niet veel
Ik wist redelijk wat
Ik wist veel
Weet ik niet / geen antwoord

1. 2 In hoeverre bent u bezorgd over klimaatverandering, nu u kennis hebt
genomen van verschillende inzichten in de klimaatverandering en de gevolgen
daarvan?






Zeer bezorgd
Tamelijk bezorgd
Enigszins bezorgd
Niet bezorgd
Weet ik niet / geen antwoord

Per vraag mag slechts één antwoord worden aangekruist!
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Tweede themasessie: langetermijndoelen en urgentie
Om wereldwijd tot overeenstemming te komen, is het van wezenlijk belang dat
landen het eens worden over de urgentie, dat zij tot een gezamenlijke visie komen
en dat zij besluiten hoe sterk zij zich willen vastleggen.
Wij vragen u te discussiëren over de vragen of en wanneer er een klimaatakkoord
moet worden gesloten, of uw land daaraan mee zou moeten doen, naar welke
temperatuurverandering op de lange termijn gestreefd moet worden, en hoe hard de
toezeggingen zouden moeten zijn.
Het is niet zeker of COP15, de klimaattop in december 2009, tot een nieuw
klimaatakkoord zal leiden.
2.1 Hoe dringend is het volgens u dat er een wereldwijd klimaatakkoord komt?






Het is dringend en er moet een akkoord tot stand komen tijdens de COP15top
Het is belangrijk, maar het kan nog wel een paar jaar wachten
Een akkoord kan wachten totdat zich ernstige effecten van de
klimaatverandering voordoen
Ik wil geen wereldwijd akkoord
Weet ik niet / geen antwoord

2.2 Als er tijdens de COP15-top een nieuw klimaatakkoord tot stand komt, moeten
de politici uit uw land dan een hoge prioriteit geven aan de ondertekening
daarvan?




Ja
Nee
Weet ik niet / geen antwoord

De huidige temperatuur ligt 0,8°C boven het zogenoemde pre-industriële niveau.
Het meest genoemde langetermijndoel is de stijging van de opwarming van de
aarde beperken tot 2°C boven het pre-industriële niveau.
2.3 Wat moet de doelstelling voor de lange termijn zijn als het gaat om het
tegengaan van de temperatuurstijging?







Er is geen doelstelling nodig
Een grotere stijging dan 2°C is aanvaardbaar
De stijging beperken tot 2°C
De stijging beperken tot het huidige niveau
Terugkeren naar het pre-industriële niveau
Weet ik niet / geen antwoord
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Er wordt over gediscussieerd of er economische gevolgen (sancties) moeten zijn
voor landen die hun toezeggingen in een nieuw klimaatakkoord niet nakomen, en
hoe streng die sancties moeten worden opgelegd.
2.4 Moeten er sancties worden opgelegd aan landen die hun toezeggingen in
verband met een nieuw klimaatakkoord niet nakomen?






Ja, en de sanctie moet zo zwaar zijn dat het geen enkel voordeel oplevert
om de toezeggingen niet na te leven
Ja, en de sanctie moet merkbaar zijn
Ja, maar de sanctie moet vooral symbolisch zijn
Er moet geen sanctie zijn
Weet ik niet / geen antwoord

Per vraag mag slechts één antwoord worden aangekruist!
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Derde themasessie: omgaan met de uitstoot van broeikasgassen
Er wordt veel gediscussieerd over de vraag hoe ver de afzonderlijke landen de
uitstoot van broeikasgassen moeten reduceren. Een besluit over concrete
uitstootcijfers ligt politiek heel gevoelig. Sommigen vinden de economische kosten
om hoge reductiedoelstellingen te halen een bezwaar. Anderen denken dat de totale
economie er uiteindelijk van zal profiteren.
In dit gedeelte vragen wij u naar uw mening over emissiedoelstellingen voor drie
soorten landen: Annex 1-landen (zoals gedefinieerd in het klimaatverdrag); nietAnnex 1-landen met een aanzienlijk economisch inkomen en/of hoge emissies, en
ontwikkelingslanden met een laag inkomen.
Annex 1-landen: Het IPCC heeft berekend hoe de opwarming van de aarde
beperkt kan worden tot 2° C. Op basis daarvan is voorgesteld dat de AAnnex 1landen hun uitstoot op de korte termijn (in 2020) verminderen met 25-40%
verminderen (in vergelijking met hun uitstoot in 1990).
(Tot de Annex 1-landen behoren onder meer de VS, de EU, Japan, Australië en de
Oekraïne).
3.1 Hoe hoog moet deze kortetermijndoelstelling voor de Annex 1-landen volgens u
zijn?






Hoger dan 40%
Tussen 25% en 40%
Lager dan 25%
Er moeten geen doelstellingen zijn
Weet ik niet / geen antwoord

Landen met een aanzienlijk economisch inkomen en/of hoge emissies:
Sommige landen die niet tot de Annex 1-landen behoren, hebben een aanzienlijk
economisch inkomen en/of hoge emissies. In het klimaatverdrag worden zij
beschouwd als ontwikkelingslanden. Er wordt nu over gediscussieerd of deze
landen in een nieuw klimaatakkoord zwaardere verplichtingen moeten krijgen dan
ontwikkelingslanden die een lager inkomen hebben. Deze verplichtingen zouden
een afspiegeling kunnen zijn van zowel hun economische inkomen en als hun
emissieniveaus.
(Tot deze categorie landen behoren onder meer Brazilië, China, India, Indonesië,
Mexico, Saudi-Arabië en Zuid-Afrika.)

5

3.2 Wat moet volgens u de kortetermijndoelstelling zijn voor niet-Annex 1-landen
met een aanzienlijk economisch inkomen en/of hoge emissies?








Dezelfde doelstelling als voor Annex 1-landen
Hun emissies moeten enigszins teruggebracht worden. Hoe rijker de landen
zijn en hoe meer ze uitstoten, des te meer moeten zij hun emissies
verminderen
De groei van hun emissies moet enigszins teruggebracht worden. Hoe
rijker de landen zijn en hoe meer ze uitstoten, des te meer zij de groei van
hun emissies moeten beperken
Zij hoeven niet verplicht te worden hun emissies op enige manier te
beheersen
Weet ik niet / geen antwoord

Veel ontwikkelingslanden met een laag inkomen hebben dringend behoefte aan
economische ontwikkeling. Maar als dat gebeurt op basis van fossiele brandstoffen,
kan dat aanzienlijk bijdragen aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.
(Tot deze categorie landen behoren onder meer de Malediven, Mali, Bolivia en de
Filipijnen).
3.3 Wat moet volgens u de kortetermijndoelstelling zijn voor ontwikkelingslanden
met een laag inkomen?








Dezelfde doelstelling als voor Annex 1-landen
Hun emissies moeten enigszins teruggebracht worden. Hoe rijker de landen
zijn en hoe meer ze uitstoten, des te meer moeten zij hun emissies
verminderen
De groei van hun emissies moet enigszins teruggebracht worden. Hoe
rijker de landen zijn en hoe meer ze uitstoten, des te meer zij de groei van
hun emissies moeten beperken
Zij hoeven niet verplicht te worden hun emissies op enige manier te
beheersen
Weet ik niet / geen antwoord

Per vraag mag slechts één antwoord worden aangekruist!

6

Vierde themasessie: Economische aspecten van technologie en aanpassing
In dit gedeelte gaat u discussiëren over twee afzonderlijke kwesties, die echter
nauw met elkaar in verband staan.
Ten eerste willen we dat u bespreekt of de prijzen van fossiele brandstoffen
verhoogd moeten worden om de ontwikkeling en introductie van nieuwe
energietechnologieën met een lagere uitstoot van broeikasgassen te stimuleren.
Ten tweede bespreekt u of en hoe er financiële middelen moeten komen om de
ontwikkelingslanden te helpen zich aan de klimaatveranderingen aan te passen en
hun CO2-uitstoot te beperken.
Een lage prijs voor fossiele brandstoffen maakt bijvoorbeeld het transport en de
productie van consumptiegoederen goedkoop. Maar het bemoeilijkt de introductie
van nieuwe energietechnologieën die minder broeikasgassen uitstoten. Desgewenst
kunnen de prijzen van fossiele brandstoffen op verschillende manieren verhoogd
worden (bijvoorbeeld via belastingen en de handel in koolstof).
4.1 Moet de prijs van fossiele brandstoffen verhoogd worden?






Ja, voor alle landen
Ja, maar alleen voor Annex 1-landen en landen met een aanzienlijk
economisch inkomen en/of hoge emissies
Ja, maar alleen voor Annex 1-landen
Nee, er moet geen prijsregulering zijn
Weet ik niet / geen antwoord

Er kan één of ander wereldwijd systeem worden opgezet om aan de financiële
middelen te komen om ontwikkelingslanden te helpen zich aan te passen aan een
veranderd klimaat en hun energiesystemen om te zetten. Een dergelijk systeem zou
bijvoorbeeld kunnen werken met wereldwijde milieubelastingen op het gebruik van
fossiele brandstoffen en internationaal transport. Ook zouden de landen een vast
percentage van hun nationaal inkomen kunnen betalen. Ook is een belasting op
internationale geldtransacties voorgesteld.
4.2 Moet er een wereldwijd financieel systeem worden ingesteld om aan de
financiële middelen te komen die de ontwikkelingslanden nodig hebben om de
klimaatverandering te beperken (mitigatie) en zich eraan aan te passen
(adaptatie)?




Ja
Nee
Weet ik niet / geen antwoord
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Er is geopperd dat geïndustrialiseerde landen de middelen moeten opbrengen die
ontwikkelingslanden nodig hebben om zich aan te passen aan klimaatveranderingen
en hun energiesystemen om te zetten. Een ander voorstel is dat alle landen (behalve
de minst ontwikkelde landen) moeten betalen, maar dat daarbij rekening wordt
gehouden met zaken als emissies, economisch inkomen en de grootte van de
bevolking. De financiering zou ook vrijwillig kunnen blijven.
4.3 Welke landen moeten in een nieuw klimaatakkoord verplicht worden te
betalen?






Alle landen
Alle landen (behalve de minst ontwikkelde landen)
Annex 1-landen
Er moeten geen verplichtingen worden vastgesteld
Weet ik niet / geen antwoord

Per vraag mag slechts één antwoord worden aangekruist!

Aanbevelingssessie
In deze sessie moet u de volgende vraag beantwoorden:
Als u terugdenkt aan de vandaag besproken onderwerpen, wat is dan uw
belangrijkste aanbeveling voor de COP15-onderhandelaars?

Uw aanbeveling moet kort en precies zijn, en er als volgt uitzien:
• Kop: maximaal 40 karakters
• Aanbeveling: Maximaal 30 woorden
In deze sessie kan elke burger drie aanbevelingen kiezen
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