
Activisten luiden de noodklok tijdens 50e jubileum van de dag van de aarde! 

Woensdag 22 april viert de Dag van de Aarde haar 50e jubileum. Actiegroep Animal Rebellion grijpt de 

gelegenheid aan om aandacht te vragen voor de ecologische crisis, en roept het kabinet op tot een 

radicale verduurzaming van het huidige systeem. Vanwege de beperkte mogelijkheden van demonstratie, 

verspreiden zij hun boodschap door middel van een zogenaamde ‘opstand van bomen’ en een visuele 

actie in Den Haag.  

Dag van de Aarde 

De Dag van de Aarde is een jaarlijks terugkerend evenement op 22 april dat plaatsvindt over de hele 

wereld. De dag heeft als doelstelling de bewustwording van ons consumentengedrag en de invloed 

hiervan op de aarde. Het is dit jaar het 50e jubileum van de dag, en overal ter wereld voeren organisaties 

op creatieve manieren actie om stil te staan bij de staat van de aarde. "En die is nog nooit zo slecht 

geweest als nu", aldus de klimaatorganisatie.  

Ontbossing, vervuiling en verlies van biodiversiteit 

Terwijl de wereld tot stilstand is gekomen door Covid 19, stijgen de ontbossingen in het Amazone 

regenwoud naar een nieuw record. Begin 2020 was er een stijging te zien van 70% ten opzichte van het 

jaar ervoor. Elke minuut verdwijnen er 40 voetbalvelden aan regenwoud. En dat terwijl het behoud van 

regenwoud fundamenteel is voor de toekomst van onze planeet. Ook is het aandeel van ontbossing in 

uitbrekende infectieziekten volgens het UN Environmental Programme van de VN ruim 30%, doordat de 

afstand tussen mensen en wilde dieren die ziektes bij zich dragen kleiner wordt. "Ontbossing moet 

daarom zo snel mogelijk stoppen", stelt de organisatie. 

Maar ontbossing is volgens hen niet het enige probleem. Sinds het Parijs akkoord is getekend in 2015, 

zijn broeikasemissies met 4% gestegen. De oceanen zijn warmer dan ooit tevoren, en een miljoen 

soorten staan op het punt van uitsterven. Volgens een rapport van de UN Intergovernmental Science-

Policy Platform on Biodiversity and Ecosystems Services, is de biomassa van wilde dieren verminderd 

met 80%, is de helft van de natuurlijke ecosystemen verloren gegaan en zijn insecten populaties volledig 

ingestort. Het aantal Ocean Deadzones, gebieden waar geen enkele vorm van leven meer mogelijk is, is 

sinds 1960 bijna elk decennia verdubbeld. 

Het is 2 voor 12 

In plaats van actie te ondernemen, plaatst ons kabinet de klimaatplannen nu in de koelkast. 'Het 

bestrijden van de corona crisis is van groot belang, maar het klimaat mag hier niet onder lijden. Het is 

twee voor 12’. Aldus Larissa van Nimwegen van Animal Rebellion. ‘De tijd van vooruitschuiven is voorbij. 

De Corona crisis laat de kwetsbaarheid van de mens en ons economisch systeem zien, en we zullen de 

wijze waarop we omgaan met de planeet en alles wat er leeft, drastisch moeten herzien’.  

De organisatie vindt dat de aanpak van COVID-19 hand in hand moet gaan met de aanpak van de 

ecologische crisis. In een open brief aan alle politieke partijen roepen ze op het systeem radicaal te 

veranderen, en te investeren in een duurzame en rechtvaardige samenleving.  

Duurzame investeringen 

Ze roepen het kabinet op alleen staatssteun te geven aan bedrijven met een duurzaam beleid. Daarnaast 

moet het kabinet afzien van nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen en praktijken die bijdragen aan 

de klimaatcrisis, biodiversiteitsverlies en ontbossing.  

https://nl.animalrebellion.org/
https://www.earthday.org/
https://www.newscientist.com/article/2237048-amazon-deforestation-looks-set-to-hit-a-record-high-in-2020/
http://uneplive.unep.org/media/docs/early_warning/zoonoses.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/26/united-nations-global-effort-cut-emissions-stop-climate-chaos-2030
https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/13/ocean-temperatures-hit-record-high-as-rate-of-heating-accelerates
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/06/human-society-under-urgent-threat-loss-earth-natural-life-un-report
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/06/human-society-under-urgent-threat-loss-earth-natural-life-un-report
https://www.dw.com/en/as-extinctions-loom-biodiversity-warnings-fail-to-resonate-with-governments-media/a-48819307
https://www.nationalgeographic.com/environment/oceans/dead-zones/


‘Het mag niet zo zijn dat grote vervuilers als KLM en Schiphol onvoorwaardelijke staatssteun krijgen. Net 

als schadelijke sectoren als de vee-industrie en de visserij. De kalver vleessector vraagt om extra 

compensatie vanwege een overschot aan kalfjes, terwijl deze sector grotendeels in handen is van de Van 

Drie Groep, een familie die met een vermogen van 1 miljard euro op nummer 7 staat van de Quote 500. 

Ook de melkveehouderij en de visserij wordt gespekt met extra subsidies. En dat terwijl een Nederlands 

gezin al gemiddeld 500 euro belasting betaalt aan de agrarische sector, deze industrieën in grote mate 

bijdragen aan de ecologische afbraak van onze planeet en onderzoek aantoont dat stikstofemissies 

mensen vatbaarder maakt voor Covid 19. Dat is niet te rijmen met de situatie waarin we verkeren’. Aldus 

Caroline Bech, woordvoerder van Animal Rebellion.  

‘Help boeren een transitie te maken naar duurzame plantaardige landbouw. Steun groene initiatieven. 

Investeer in de zorg en steun kwetsbare groepen die het nodig hebben. Maar het crisisbudget mag niet 

worden gebruikt om de portefeuilles van aandeelhouders te spekken en destructieve industrieën te 

financieren die onze toekomst nog meer in gevaar brengen.’  

Het laatste jaar om onze planeet te redden 

Onlangs reikten 170 Nederlandse wetenschappers een manifest aan voor een radicaal duurzaam 

Nederland na Corona. Animal Rebellion vindt het van groot belang om te luisteren naar de wetenschap. 

Niet alleen als het gaat om de COVID-19 crisis, maar ook als het gaat om de huidige klimaat- en 

ecologische crisis.  

‘Want 2020 is niet alleen het jaar van Corona, het is ook het laatste jaar om onze planeet te behoeden 

van een ecologische ramp’. Aldus een woordvoerder. ‘Corona zagen we niet aankomen; de ecologische 

crisis wel. Wat Corona ons wel heeft laten zien is dat systeemverandering mogelijk is. In korte tijd is ons 

leven totaal veranderd. We kunnen niet terug naar het oude normaal. Het oude normaal was het 

probleem. We moeten zorgen dat we groener, eerlijker en duurzamer uit deze crisis komen. En dat 

kunnen we niet alleen.’  
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