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Tine Hens:
‘Er is geen geld voor klimaatbeleid’ en andere dooddoeners

In de voormiddag hadden we Tine Hens op bezoek. Haar enthousiasme en haar nuchtere
analytische kijk op de zaak werkten aanstekelijk. Wij zijn het volmondig met haar eens:
klimaatbeleid moet sociale rechtvaardigheid nastreven en is zeker betaalbaar, ook al willen
bepaalde politici en economen ons van het tegendeel overtuigen. Een ideale opwarmer voor
ons eerste campagnethema: ‘Er is wel geld voor het klimaat’.
In haar boek ‘Het is allemaal de schuld van de Chinezen’, gaat Tine in op de verschillende
argumenten die klimaatontkenners en klimaatvertragers afwisselend of gecombineerd
inzetten om er voor te zorgen dat er nergens een doortastend klimaatbeleid komt.
Overbevolking is er zo één, net als de idee dat wij te klein zijn om het verschil te maken.
Tine ging vooral in op de favoriete dooddoener van onze Vlaamse regering: het is te duur.
Een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid is economische zelfmoord en zal ons opzadelen met
een gigantische factuur die opgehoest zal worden door de modale burger. Alle maatregelen
moeten kostenefficiënt zijn en liefst nog direct geld opbrengen.
Maar ‘kostprijs’ is een bedrieglijke term. Want we kunnen eigenlijk een heel groot bedrag, dat
nu besteed wordt aan wat we willen afbouwen (bijvoorbeeld fossiele activiteiten),
verschuiven naar klimaatvriendelijke technologieën en praktijken. Op dit moment geeft de
Belgische regering 2,5 miljard euro uit aan fossiele subsidies. Daarnaast gaat het over
investeringen en heb je op heel veel terreinen (op termijn) een terugverdieneffect, zowel
financieel als in levenskwaliteit.
Onze Vlaamse regering heeft bovendien nooit onderzocht hoe veel een klimaatbeleid dat in
lijn ligt met het akkoord van Parijs eigenlijk kost. Gelukkig zijn er klimaatonderzoekers zoals
joeri Rogelj die dit wel hebben gedaan. Voor Vlaanderen zou dit jaarlijks zeven miljard
bedragen, zo een 2,6 procent van ons bbp, wat eigenlijk in de lijn ligt van het normale
investeringsbudget.

Eén ding is alvast zeker: nog duurder dan een klimaatbeleid is géén klimaatbeleid. Financiële
schade door natuurrampen, onherstelbare schade aan onze natuur en menselijk leed worden
nooit meegerekend als onze regeringen een kosten-baten analyse maken, maar deze zullen
nochtans enkel toenemen. Bovendien zijn er niet alleen onze publieke middelen die ingezet
kunnen worden. Er zijn nog gigantische hoeveelheden kapitaal in de private financiële sector
die nu naar investeringen gaan in de fossiele sectoren en die best versneld verschoven
worden naar klimaatvriendelijke investeringen. Ook op dat vlak is blijvende druk nodig.

