
Hier kun je lid worden. En hier kun je doneren.

Goed dat je Duurzaamnieuws leest. Hier vind je breed inzicht in actuele ontwikkelingen rond
duurzaamheid, klimaat en veiligheid. Dat bieden we onafhankelijk, zonder subsidies, overheidssteun of
rijke aandeelhouders, maar vooral met hulp van bijdragen van onze lezers. We willen zo lang mogelijk
onze informatie gratis aanbieden en voor iedereen toegankelijk houden, omdat het zo belangrijk is dat
iedereen meedoet aan de omslag naar duurzaamheid en daar goed en eerlijk over geïnformeerd is.

Dit is een belangrijke tijd, waarin we de richting van de toekomst bepalen. Krijgen we klimaatverandering
en de pandemie onder controle? Kunnen we onze veiligheid in stand houden? Nemen we de juiste
maatregelen, ook voor een eerlijker samenleving? Als je kunt, is dit een mooi moment om ons te helpen.
Steun ons als lid of donateur. Dank je wel.

Wil je ons liever eerst een tijdje volgen? Meld je dan hier aan voor de gratis nieuwsbrief.

Alvast bedankt - en blijf veilig en gezond!
Team Duurzaamnieuws

De Verenigde Arabische Emiraten hebben de voorzitter van de volgende klimaattop COP28
bekendgemaakt: Sultan Ahmed Al Jaber, ceo van staatsoliebedrijf Adnoc. Onbegrijpelijk, zeggen
milieuorganisaties. 

Al Jaber is aangekondigd als voorzitter van de internationale klimaatconferentie (COP28), eind volgend jaar in
Abu Dhabi. Hij was al jaren de klimaatgezant van het land en heeft in die hoedanigheid de tien laatste
klimaattoppen bijgewoond. 

Maar Al Jaber is ook ceo van staatsoliebedrijf Abu Dhabi National Oil Corporation (Adnoc), het twaalfde
grootste oliebedrijf ter wereld. Adnoc werd in 2017 nog genoemd als een van de honderd bedrijven die samen
goed zijn voor 71 procent van alle broeikasgassen die sinds 1988 door de mens zijn uitgestoten. Volgens het
Carbon Disclosure Project staat het bedrijf op de veertiende plaats van grootste uitstoters. 

Een quote van de website maakt duidelijk waar Al Jaber als oliebaas voor staat:

Dr. Al Jaber heeft een programma voor meer efficiëntie opgestart, de algemene prestaties van het bedrijf
versterkt en een meer commerciële instelling bevorderd. Hij heeft ADNOC door een aantal strategische
primeurs geloodst, waaronder het voor het eerst betreden van de wereldwijde kapitaalmarkten, het voltooien
van de allereerste IPE van een ADNOC-bedrijf (ADNOC Distribution) en het aantrekken van aanzienlijke directe
buitenlandse investeringen van strategische en particuliere investeerders om slimme groei te stimuleren in de
upstream-, midstream- en downstreamwaardeketen van ADNOC. De strategie van ADNOC voor 2030 richt zich
op een meer winstgevende upstream, een waardevollere downstream en een meer duurzame en economische
gasvoorziening.

Wapenhandelaar op vredestop
Ngo’s zijn dan ook niet te spreken over de aanstelling. “Je vraagt ook geen wapenhandelaar om
vredesbesprekingen te leiden”, zegt Alice Harrison van Global Witness. “Cruciale klimaatgesprekken
organiseren in een oliestaat is één ding - een olie-ceo vragen als voorzitter is gewoon waanzin. Nu al is het
moeilijk voor te stellen hoe COP28 tot positieve resultaten kan leiden, laat staan als de top geleid wordt door
iemand die belang heeft bij fossiele brandstoffen.”

Tasneem Essop, directeur van Climate Action Network, spreekt van een “enorm belangenconflict”. Als Ahmed
Al Jaber niet opstapt als ceo, komt dat neer op een “volledige kaping van de VN-klimaatgesprekken door een
oliestaatsbedrijf en de lobbyisten die ermee verbonden zijn.”

Ook Teresa Anderson van ActionAid spreekt van een kaping. “Deze aanstelling is meer dan de vos bij de
kippen zetten”, zegt ze. “Op een VN-klimaattop moeten vervuilers ter verantwoording geroepen worden, maar
het proces wordt steeds meer gekaapt door groepen met tegengestelde belangen. Net zoals op de klimaattop
vorig jaar zien we dat oliebelangen het proces overnemen en naar hun eigen noden kneden.”

Oliebedrijven notoire klimaatontkenners
De aankondiging komt bovendien op een pikant moment: net nadat nieuw onderzoek aantoonde hoe Exxon en
de andere oliebedrijven al decennia lang op de hoogte waren van de gevolgen voor het klimaat van het stoken
van fossiele brandstoffen, daar zelf onderzoek naar deden en vervolgens de resultaten ontkenden. Dat
allemaal om ondanks de bekende gevolgen olie te blijven verkopen.

Beeld: Wikimedia
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Greta (Thunberg , van het klimaat) heeft een
boek uitgebracht. Natuurlijk gaat dat over het
klimaat, of wat er nog van over is, en hoe we
de totale ondergang ervan nog kunnen
behoeden. Wil je dat klimaatboek lezen?
Bestel het hier : tinyurl.com/klimaatboek-van-
greta
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