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■  262.000.000
Het aantal mensen dat in de periode 2000 – 2004 jaarlijks 
door de klimaatverandering getroffen werd.

■  70.000 
Het aantal doden door de hittegolf die Europa in 2003 
teisterde, als gevolg van de klimaatverandering.

■  1 miljard
Het aantal personen dat tegen het jaar 2050 zijn woning zal 
moeten achterlaten als gevolg van de klimaatverandering. 

■  7.000 miljard (dollar)
De rekening die de gemeenschap zal moeten betalen als 
de regeringen geen antwoord vinden op het probleem van 
de klimaatverandering (rapport-Stern).

■  3 miljard
De waterschaarste die vandaag al meer dan één miljard 
mensen treft, zou er driemaal zoveel kunnen treffen als 
gevolg van de klimaatopwarming (UNESCO).

■  50%
Het percentage bewoners van onze planeet, dat woont 
in lager gelegen kustgebieden waar het gevaar voor 
overstromingen bijzonder groot is.
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Strijden tegen
klimaatverandering
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in cijfers
Klimaatverandering



Al in 2004 riep het ABVV op voor een Alliantie voor Werk 
en Milieu, een grootscheeps programma voor de isolering 
en renovatie van gebouwen. Oproep die gehoord werd 
door de Federale Staat en door de Gewesten. 

Het ABVV werkte ook mee aan de oprichting van 
de netwerken Arbeid en Milieu in Vlaanderen, 
RISE in Wallonië en BRISE in Brussel, met de bedoeling de 
vertegenwoordigers van de werknemers te sensibiliseren 
voor het leefmilieu en er vorming rond te geven. 

Het ABVV werkte ook mee aan de oprichting van het 
Fonds voor de vermindering van de Globale Energiekost 
waardoor par ticulieren tegen voorkeur tarieven 
energiebesparende werken kunnen financieren.

Bovendien scoorde de vakbond op internationaal 
vlak, door actief mee te werken aan de opname van 
een noodzakelijke rechtvaardige transitie naar een 
koolstofarme maatschappij (akkoord van Cancun in 2010).

De klimaatverstoring verergert de al kritieke economische 
en sociale situatie waarvan de werknemers zowel thuis 
als op het werk het slachtoffer zijn. Een antwoord geven 
op het probleem van de klimaatverandering betekent voor 
het ABVV een overgang maken waarbij een stabilisering 
van het klimaat nagestreefd wordt en waarbij tegelijk de 
bescherming van de werknemers, de sociaal gerechtigden 
en de kansarmen gewaarborgd wordt.

■  Een rechtvaardige overgang 
voor de werknemers
De economie moet absoluut naar nieuwe sectoren 
gericht worden. Die “omslag” moet gemaakt worden 
door het scheppen van duurzame, kwaliteitsvolle 
banen. Daarnaast moet de huidige tewerkstelling op 
peil gehouden worden en moet ervoor gezorgd worden 
dat die zo evolueert dat rekening gehouden wordt met 
ons leefmilieu. 

■  Een ambitieuze opvolger voor 
het protocol van Kyoto
Het ABVV nam deel aan alle belangrijke 
onderhandelingen en zal ook aanwezig zijn op de 
onderhandelingen van Durban in Zuid-Afrika.  
Het zal alles in het werk stellen opdat een ambitieus 
rechtvaardig en dwingend akkoord tot stand komt over 
de klimaatverandering.

■  Anticiperen op de mogelijke 
gevolgen voor de tewerkstelling 
Er moet gewerkt worden aan de verbetering van  
de competenties van de werknemers en de versterking 
van de beroepsopleiding, zowel voor de huidige als 
voor nieuwe banen. 

■  Een investering in de toekomst 
Investeringen in koolstofarme technologieën zijn 
onontbeerlijk als men de vooropgestelde doelstellingen 
wil halen. Dit vereist een duurzaam industrieel 
en economisch beleid, evenals onderzoek dat op 
Europees vlak gecoördineerd wordt.

■  Een grotere verantwoordelijkheid 
van de werkgevers 
De noodzaak van nieuwe investeringen betekent 
ook een grotere verantwoordelijkheid van de 
werkgevers (maar ook van de overheid) wat betreft 
hun betrokkenheid, ook financieel, op het gebied van 
innovatie en onderzoek en ontwikkeling. Niet alleen 
moeten ze de aangegane verbintenissen nakomen,  
ze moeten noodzakelijkerwijze verder gaan dan dat.

■  Bescherming van 
de werkgelegenheid in risicosectoren 
Het ABVV wil de werknemers in risicosectoren 
beschermen. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen moet dan ook verder ontwikkeld worden, 
waarbij economische diversificatie en het uitzicht op 
alternatieve banen verzekerd worden.

■  Regulering van de koolstofmarkt
De vermindering van CO2 uitstoot in Europa kan niet 
in handen gelaten worden van de markt. Er moet een 
Europees agentschap opgericht worden, dat duidelijke 
doelstellingen uitwerkt en dat de handel van koolstof 
reglementeert. Dit moet gebeuren met respect voor de 
beschermingsnormen voor het leefmilieu én in overleg 
met de sociale partners.

■  Versterking van 
de vakbondswerking 
Er moet een bepaling komen die voorziet in meer 
rechten van de werknemers inzake bescherming van  
de gezondheid en het leefmilieu op de werkvloer.

Voor het ABVV vormen klimaatrechtvaardigheid, 
verdediging van de rechten van de werknemers en 
sociale bescherming één onlosmakelijk geheel. 
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