Verslag Klimaatconferentie: Klimaat is ook een mensenrecht!
Op zaterdagmiddag 30 mei j.l. werd door de Amnesty Haarlem Groep een
digitale klimaatconferentie gehouden met als titel: Klimaat is ook een
mensenrecht.
Andries Tieleman hield een inleiding m.b.t. de resultaten tot nu toe van allerlei
klimaatafspraken uit het verleden.
In z’n algemeenheid kan gesteld worden:
Klimaatverandering heeft grote impact op mensenrechten:
1/ Het recht op leven: door extreme weersomstandigheden en het negatieve
effect op het verbouwen van voedsel worden miljoenen mensen op aarde
bedreigd.
2/ Het recht op gezondheid: klimaatverandering leidt tot een grotere kans
op gezondheidsproblemen, een risico op ondervoeding door lagere
voedselproductie en een toename van ziektes door besmet voedsel en water.
3/ Het recht op onderdak: door extreem weer zoals overstromingen en
bosbranden raken mensen dakloos. Droogte, erosie en een stijging van de
zeespiegel bedreigen miljoenen mensen.
4/ Het recht op water en sanitaire voorzieningen: meer dan 1 miljard
mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Dit aantal zal door
klimaatverandering toenemen.
Dat er een duidelijke connectie is tussen Mensenrechten en klimaat bewijst
de Urgenda-zaak, daarin heeft het Hof Den Haag in Hoger Beroep bepaalt
dat Urgenda in deze rechtszaak ook een beroep kan doen op art 2 en 8 uit
het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en dat ook op
grond van deze mensenrechten een zorgplicht aanwezig is (9 oktober 2018).
Het geheel is uiteindelijk door de Hoge Raad bekrachtigd.
Er volgt een discussie aan de hand van een aantal stellingen, bv. Amnesty
moet zich hiermee niet bemoeien en zich beperken tot haar kernactiviteit,
namelijk opkomen voor gevangenen die geen of een oneerlijk proces hebben
gehad dan wel gemarteld zijn dan wel veroordeeld tot de doodstraf.
We concluderen dat de klimaatcrisis in feite de grootste levensbedreiging is
waarmee de mensheid te maken krijgt.
Daarmee zijn dus ook de mensenrechten in het geding.
Het is belangrijk om ons niet te focussen op de klimaatdreigingen zelf (daar
zijn genoeg instanties voor die daar aandacht voor vragen) maar om verhalen
te vertellen wat de negatieve gevolgen zijn voor mensen en welke
mensenrechten geschonden worden.

Eén voorbeeld:
Ridhima Pandey
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Ridhima komt uit Haridwar in India. Op 11-jarige leeftijd zet ze de Indiase
regering al aan tot het nemen van concrete maatregelen tegen de
klimaatverandering.
Ze is een van de 16 verzoekers die een klacht hebben ingediend tegen
Duitsland, Frankrijk, Brazilië, Argentinië en Turkije, omdat ze de klimaatcrisis
niet hebben aangepakt en dat dit een schending van de kinderrechten is.
Ridhima heeft gemerkt dat haar geboorteplaats elk jaar heter en droger
wordt. De klimaatverandering zal de waterbronnen van India blijven belasten
en de gezondheid van de bevolking beïnvloeden.
'Ik wil een betere toekomst. Ik wil mijn toekomst redden. Ik wil onze toekomst
redden. Ik wil de toekomst van alle kinderen en alle mensen van toekomstige
generaties redden.'
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