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Verruim 
het klimaatdebat 

eer en meer werkt het maatschappelijk klimaatdebat
contraproductief. Het polariseert immers te veel. Denk
maar aan de recente heisa rond de mobiscore. Dat
ondergraaft eerder het noodzakelijke maatschappelijke
draagvlak voor moedige beleidsbeslissingen dan dat
het ertoe bijdraagt. Dit komt omdat het klimaatdebat
vooral ideologisch is aangestuurd, en niet zozeer vanuit
de wens een effectief klimaatbeleid op poten te zetten.
En zo geraken we geen meter verder, al beseffen meer
en meer mensen de hoogdringendheid.

Als het gaat over een aanpak van de klimaatproblematiek, dan
hoort men in het maatschappelijk debat eigenlijk maar één ‘groene’
stem, namelijk deze van de klassieke ecologische bewegingen. Mi-
lieubewegingen, zoals Greenpeace, of de Bond Beter Leefmilieu, we-
gen disproportioneel sterk op het debat. Politiek kristalliseert hun
ecologisch gedachtegoed zich in partijen – op links – zoals Groen,
terwijl andere, vooral centrumpartijen ook meer en meer meestap-
pen in een discours dat voornamelijk ingegeven is door de klassieke
milieubewegingen. Zo is er eigenlijk geen debat meer over de invulling
van een klimaatbeleid. Er lijkt immers maar één weg. Of dit de meest
effectieve weg is, wordt niet langer in vraag gesteld.

Als er dan als eens een debat plaatsvindt, dan wordt in het slechtste
geval een klimaatontkenner, zoals de burgemeester van Middelkerke,
of een klimaatrelativerende ex-rector van een Vlaamse universiteit,
van stal gehaald. In het beste
geval wordt het debat gevoerd
met conservatieve, zoge-
naamde ‘klimaattwijfelaars’ –
de ecorealisten van de N-VA –
die toch eerder het status quo
bepleiten, want “het gaat toch
allemaal zo’n vaart niet lopen”.
Dergelijke debatten, die vooral
de polarisering zoeken, bren-
gen geen zoden aan de dijk.  

Maar er is een andere stem,
die zo goed als niet aan bod
komt in het maatschappelijke
klimaatdebat. Dit is de stem
van de ecomodernisten, de
ecologisten van de 21ste eeuw.
Zij vertrekken niet vanuit een
ideologie, maar vanuit de sense
of urgency van de klimaat -
uitdagingen waarvoor de mensheid als collectief staat. En zij gaan
zonder enige vooringenomenheid op zoek naar wetenschappelijk
ondersteunde, technologische oplossingen die zorgen voor zowel
klimaat, biodiversiteit, en milieu, als voor menselijke ontwikkeling. 

De gevallen dat klassieke ecologisten en 21ste eeuwse ecomoder-
nisten met elkaar publiek in debat gaan – zeker in de media – zijn op
één hand te tellen, terwijl dergelijke debatten zoveel rijker zouden
zijn, zoveel meer zouden kunnen betekenen voor het brede publiek.
Zulke debatten zouden immers over de concrete invulling gaan van
een effectief klimaatbeleid dat wereldwijd echt het verschil zou kun-
nen maken, niet langer over de vraag of überhaupt een klimaatbeleid
nodig is.

Dit is dan ook een oproep, vooral aan de media. Verruim het
maatschappelijk klimaatdebat. Verlaat het polariserende pad dat ner-
gens toe leidt, buiten het versterken van een groeiende aversie voor
klimaatbeleid bij het brede publiek. Kies voor een constructieve dia-
loog tussen ecologisten en ecomodernisten, die beiden streven naar
een effectief en ambitieus klimaatbeleid. Wie weet waarheen de
kruisbestuiving ons leidt … het zal alleszins beter zijn dan wat het
debat ons nu te bieden heeft.
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