BLOG : KLIMAATCOALITIE OP COP26

De Klimaatcoalitie was aanwezig in Glasgow voor de COP26. Een terugblik op twee
weken van vergaderingen, acties en politieke ontmoetingen.

Een reis met de Klimaattrein
Op 30 oktober stapten enkele leden van de Klimaatcoalitie de Klimaattrein op naar Glasgow, een
trein vol activisten en verschillende NGO's (en zelfs ministers!). Daar konden de reizigers workshops
bijwonen, waarvan de meeste waren toegespitst op een alternatieve manier van transport. Het was
ook een gelegenheid voor de verschillende aanwezige Belgen om elkaar te ontmoeten en zich samen
voor te bereiden op de twee intense weken die daarop zouden volgen.

Vergadering met ministers, parlementsleden en partijvoorzitters
De Klimaatcoalitie had vele en diverse politieke vergaderingen op de agenda staan. We zetten de
eerste week sterk in met een ontmoeting met de eerste minister, Alexander De Croo, en de federale
minister van Klimaat, Zakia Khattabi. Dit was voor de Klimaatcoalitie een gelegenheid om hen te
herinneren aan de eisen van de 50.000 betogers die op 10 oktober op straat kwamen en aan de
dringende noodzaak om een intra-Belgisch akkoord te bereiken over de verdeling van de
klimaatdoelstellingen.

Tijdens de eerste week van de COP26 had de Klimaatcoalitie ook een ontmoeting met de minister
van Energie, Tinne Van der Straeten en de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Meryem Kitir.
Zoals gebruikelijk stond er ook een ontmoeting met de op COP26 aanwezige klimaatministers op de
agenda: Alain Maron en Philippe Henry.

De Klimaatcoalitie had een virtuele ontmoeting met Zuhal Demir.

De Klimaatcoalitie had ook het voorrecht te mogen deelnemen aan een interparlementaire
bijeenkomst, waaraan verschillende leden van de Belgische parlementen deelnamen.

De Klimaatcoalitie heeft ook de verschillende partijvoorzitters ontmoet die naar de bijeenkomst
waren gekomen, wat de eerste keer was tijdens een COP. Zo had zij de gelegenheid om te spreken
met de (mede)voorzitters van Ecolo-Groen, Rajae Maouane en Meryem Almaci; de voorzitter van de
PS, Paul Magnette, en de voorzitter van de MR, Georges-Louis Bouchez.

Acties en communicatie
De Klimaatcoalitie heeft ervoor gezorgd dat haar stem en die van de 90 verenigingen die zij
vertegenwoordigt overal in COP26 werd gehoord, en dat niet enkel met politieke bijeenkomsten. Zij
reageerde onder andere op de aankondiging dat er geen bijeenkomst van de vier klimaatministers
zou plaatsvinden in Glasgow, omdat een gemeenschappelijke visie ontbrak en de standpunten te ver
uiteen lagen. De Klimaatcoalitie veroordeelde deze annulatie en riep de ministers op hun
inspanningen te verdubbelen om tot een gemeenschappelijk akkoord te komen.
De Klimaatcoalitie nam uiteraard ook deel aan de traditionele klimaatmanifestatie die telkens tussen
de twee weken van onderhandelingen plaatsvindt. Zij demonstreerde, samen met duizenden andere
manifestanten, door de straten van Glasgow om de mensen eraan te herinneren dat de klimaat
noodsituatie zich ook buiten de onderhandelingszalen afspeelt.

Door het gebrek aan vooruitgang in intra-Belgische kwesties voerde de Klimaatcoalitie, in
samenwerking met Youth for Climate Belgium, op het einde van COP26 actie voor de ingang van de
COP26. De actie "BELGIUM YOU EMBARRASS US" had tot doel het gebrek aan concrete acties van
België en de systematische blokkering door Vlaanderen aan de kaak te stellen.

Tot slot heeft de Klimaatcoalitie op de conclusies van COP26 gereageerd met een gezamenlijk
persbericht en de belangrijkste boodschappen nog eens herhaald.
Maar bovenal... samenwerking!
De Klimaatcoalitie heeft eens te meer bewezen dat haar kracht ligt in haar diversiteit. Elk van de
aanwezige leden kon zijn eigen perspectief en prioriteiten inbrengen in de verschillende fasen van de
COP en zo een constructieve en inclusieve aanwezigheid garanderen. Bovendien zijn de COP's ook
momenten van uitwisseling en ontmoetingen, vooral met Europese en internationale partners. De
verschillende leden van de klimaatcoalitie konden zo hun allianties met de verschillende belangrijke
netwerken versterken en hun kennis van en inzicht in een aantal belangrijke kwesties verdiepen.

Meer bevindingen van individuele leden op de COP26
CNCD-11.11.11 (FR) : Bilan COP26 : les plus vulnérables à nouveau sur le banc des oubliés.
11.11.11 (NL): De klimaattop van het ongelijke compromis
Greenpeace (FR) : Fin de la COP26: “Un accord faible qui met en danger l’objectif de 1,5°C”
Greenpeace (FR) : Les jeunes, lueur d’espoir d’une COP26 décevante
Greenpeace (NL): Einde COP26: “Een zwak akkoord dat de 1,5°C-doelstelling in gevaar brengt”
Greenpeace (NL): Jongeren zorgen voor hoop op verder magere klimaattop
Oxfam (FR) : Réaction d’Oxfam aux réultats de la COP26
Oxfam (NL): Reactie Oxfam België op de COP2§ resultaten: “Onze leiders zijn nog steeds niet wakker”
ABVV (NL): Berichten uit Glasgow
Bond Beter Leefmilieu (NL): Nabeschouwing COP26: Fragiele overwinningen
WWF (NL): Een teleurstellend slot voor COP26, dat wel een smalle opening laat voor 1,5°C
WWF (FR) : COP26 : un clap de fin décevant, mais qui laisse une étroite fenêtre pour limiter le
réchauffement climatique à 1,5°C, selon le WWF
BOS+ (NL): Klimaatconferentie brengt akkoord vol beloften, maar broodnodige acties
schitteren in afwezigheid

