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W E T E N S C H A P

IMF-baas Christine Lagarde
waarschuwt: "We zullen
gebraden, geroosterd en
gegrild worden"

25-10-17, 19.20u - kv - Bron: AFP

© AFP

Christine Lagarde, directeur van het
Internationaal Monetair Fonds,
waarschuwt voor een "duistere
toekomst" als de wereld niet
onmiddellijk in actie schiet tegen de
klimaatverandering.
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"Als we deze problemen niet aanpakken
gaan we een duistere toekomst
tegemoet" over vijftig jaar, waarschuwde
Lagarde gisteren tijdens een
economische conferentie in de
Saoedische hoofdstad Riyad. "We zullen
gebraden, geroosterd en gegrild
worden," als we nu geen "kritieke
beslissingen" nemen over de
klimaatverandering, klonk het. Lagarde
dringt al jaren aan op dringende actie
tegen global warming.

In 2015 ondertekenden 195 landen het
Klimaatakkoord van Parijs dat de
uitstoot van broeikasgassen wil
terugdringen om zo hopelijk de
temperatuursstijging de komende vijftig
jaar te beperken tot twee graden celsius.
Maar de Amerikaanse president Donald
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Netflix stopt met 'House of Cards' na
beschuldiging van aanranding tegen
Kevin Spacey

1

Verslaafden van amper 8 jaar oud op
straat in Gent: "Opnieuw dreigt een
verloren generatie" 

2

Amerikaanse media doen nog altijd
zowat alles wat je niet met Trump
mag doen

3

Catalaanse leider Puigdemont stelt
Belgische advocaat aan als raadsman4
Advocaat van Puigdemont heeft
opmerkelijk cv 5

LEES MEER OVER

Trump maakte in juni bekend dat hij de
VS terugtrekt uit het akkoord. Hij kreeg
daarvoor snoeiharde kritiek van
wereldleiders en milieuorganisaties.
Onder ander voormalig VN-secretaris-
generaal Ban Ki-moon verweet Trump
"aan de verkeerde kant van de
geschiedenis" te staan.

Gelijkheid

Lagarde pleitte ook voor de aanpak van
de ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen en voor gelijkheid tussen de
landen. Als de wereld een toekomst wilt
die "eruitziet als een utopie en geen
dystopie" moeten die bezorgdheden
aangepakt worden, zei ze. Volgens
Lagarde zal olie over vijftig jaar tijd niet
meer zo belangrijk zijn als vandaag.
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Ruim 13 miljoen mensen hebben
nood aan humanitaire hulp in Syrië

Spaanse regering houdt vandaag
bijzondere ministerraad

Negen doden bij busongeval in Peru

'Mag je nu ook al geen kinderen
meer doden?' 

(  

DM  Voor abonnees

02.20u

02.00u

00.40u

00.00u

BEKIJK ALLE ARTIKELS

Select. Kiosk. Voordelen.

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsvWPOj1zhVGOVeVgkX8gJPCcSPKK8Daq2m9bj3uJO1oEQYjJCKT85Xh0zYxoflhFBKiV4Qj3K7o96wtYNDdwOt13MO1TomsJg_zVYhiNiS1Mg0C6V_GQTHV_8y-xHtbAYhSAi_6agiYaSsvNTNmXSEJO-zaSAMnxTeIFX_uN0JxrjM0ZjdgX4IPbbCzupKoHw7fTDkjd5mkfs0-8QK8mucb-UgGdHzCM08v0XqRcjEdvGElVQBWaR4itqYOGmJ8BFKk3oxKoMcoWCQ%2526sig%253DCg0ArKJSzIYTZbmWcwZEEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://www.vivay.be/nl/Feminaverzekering/Paginas/verzekering-herstel-kanker.aspx?utm_medium=display&utm_source=persgroep-targetting-RON&utm_campaign=vrouw-20171002-nl&utm_content=3AD_largeimu
https://www.demorgen.be/buitenland/ruim-13-miljoen-mensen-hebben-nood-aan-humanitaire-hulp-in-syrie-b0080ba1/
https://www.demorgen.be/buitenland/spaanse-regering-houdt-vandaag-bijzondere-ministerraad-b640280e/
https://www.demorgen.be/buitenland/negen-doden-bij-busongeval-in-peru-b3cf6567/
https://www.demorgen.be/film/-mag-je-nu-ook-al-geen-kinderen-meer-doden-b868670e/
https://www.demorgen.be/zoek/meest-recent
https://www.demorgen.be/plus/dmselect/
https://www.demorgen.be/wetenschap/imf-baas-christine-lagarde-waarschuwt-we-zullen-gebraden-geroosterd-en-gegrild-worden-baab05ac/vQvNY/#
https://www.demorgen.be/wetenschap/imf-baas-christine-lagarde-waarschuwt-we-zullen-gebraden-geroosterd-en-gegrild-worden-baab05ac/vQvNY/#
https://www.demorgen.be/wetenschap/imf-baas-christine-lagarde-waarschuwt-we-zullen-gebraden-geroosterd-en-gegrild-worden-baab05ac/vQvNY/#


NIEUWSNIEUWS

B I N N E N L A N D

B U I T E N L A N D

P O L I T I E K

E C O N O M I E

W E T E N S C H A P

M U S T  R E A D S

Advocaat van Puigdemont heeft
opmerkelijk cv1
Kenia diep verdeeld door de
stemboycot: 'De regering doet
maar, het kan ons niets meer
schelen'

2

Ambtenaar: "FOD laat personen
met handicap aan hun lot over"3
Maakt Puigdemont kans op
politiek asiel?4
Motief voor een bloedbad? Kijk in
het brein5

Queens Of The Stone Age - Win
duotickets (16/11)1
Kasabian - Win duotickets (10/11)2
'Solo Ten Oorlog' van Tom
Lanoye - Win duotickets (9/11 of
10/11)

3

'Christo & Jeanne-Claude. Urban
Projects': Nocturne - Win
Duotickets (24/11)

4

Expo 'Karkas' van De Morgen-
fotograaf Tim Dirven in CC
Mechelen - Gratis duoticket

5

Hier heeft Batman Bill Barberis geen
weerwoord op

•

Deze boodschap blijft écht hangen•

Minder liken meer werken!•

Ruim 13 miljoen mensen hebben nood aan
humanitaire hulp in Syrië

•

Spaanse regering houdt vandaag
bijzondere ministerraad

•

Negen doden bij busongeval in Peru•

Michel vraagt Francken "geen olie op het
vuur te gooien"

•

De Crem aangesteld als 'nucleair gezant' •

Bepaalt Mieke Van Hecke (CD&V) straks of
Gent links of rechts bestuur krijgt? 

•

We zijn minst tevreden over grote banken,
maar toch verhuizen we amper

•

Catalaanse crisis treft ook bedrijf van Marc
Coucke

•

Goed nieuws van The Boring Company:
Elon Musk ziet licht aan het einde van zijn
tunnel

•

SpaceX lanceert succesvol Koreaanse
satelliet en slaagt opnieuw in veilige
terugkeer eerste rakettrap

•

Motief voor een bloedbad? Kijk in het brein•
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Veel minder leven in Noordzee door
sleepnetten, stelt het WWF

•

De Catalaanse Oktober baarde een virtuele
republiek 

•

Liever Belgische toestanden dan de
Spaanse janboel 

•

Deliveroo, laat ons riders mee beslissen •

Tiger Woods keert terug op eigen toernooi•

Defour en Burnley doen uitstekende zaak,
Perisic bezorgt Inter tweede plaats

•

"We zijn niet naar Parijs gekomen om ons
zomaar te laten afslachten. Dan waren we
beter thuis gebleven"

•

Mauroworld in Antwerpen: moge de échte
Mauro Pawlowski nooit opstaan

•

Mobiel werken anno 2017: ook tijdens
onze De Morgen-sessie met Jessie Ware
bleef u bereikbaar

•

'Face Your Fear' van Curtis Harding: Klaar
voor de kosmos

•

'Mag je nu ook al geen kinderen meer
doden?' 

•

Netflix stopt met 'House of Cards' na
beschuldiging van aanranding tegen Kevin
Spacey

•

Belgische kortfilm 'Downside Up' maakt
kans op Oscarnominatie

•

Tientallen vrouwen protesteren tijdens
eerbetoon in Parijs tegen Polanski

•

Te kritisch: Scientology dreigt Cathérine
Moerkerke al na eerste draaidag aan de
deur te zetten

•

Amerikaanse media doen nog altijd zowat
alles wat je niet met Trump mag doen

•

Google zet alles op alles om Hamburger-
gate op te lossen

•

Wereld Economisch Forum: "Google en
Facebook moeten meer doen tegen online
extremisme en vals nieuws"

•

De beste videogamelaptops voor 1.500
euro of minder

•

Vluchtelingentheater als lifestyle •

'Lucio Silla' in de Munt: Machtswellust met
Halloweenkitsch

•

"Van een ballerina wordt verwacht dat ze
niet nadenkt. Dat kon ik niet verdragen" 

•
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Ai Weiwei: "Foto's hoeven geen diepe
betekenis te hebben" 

•

Maak zelf de cover van Cult.opvrijdag! •

'Hello, Robot' biedt een ongemakkelijke
rondleiding door de toekomst

•

Charlotte Mutsaers: "Euthanasie bij een
voltooid leven: wat is dat nu voor onzin?"

•

Auteurs vragen om aanpassing
'fotokopiewet'

•

Het fenomeen schrijversresidentie: auteurs
over zin en onzin van schrijven op
afzondering 

•

Lize Spit: "Ik ben bang om niet goed
genoeg te zijn"

•

Lize Spit: "Heb ik nu rechtse gedachten of
niet? Daar maak ik me dagelijks zorgen
over" 

•

"De kus, de seks hielpen me ontwaken uit
een lange winterslaap" 

•

Bartel Van Riet: "Ik ben máár die
onnozelaar uit de Kempen die op tv komt"

•

Wannes Cappelle: "Ik mis het wel een
beetje, de underdog zijn"

•

Astrid Coppens: "Na de rechtszaak met
John kan ik alles kwijt zijn. Maar dat maakt
me niet meer uit"

•

Leuk griezelen met horrorworstjes? Zo
maak je ze 

•

Waar zijn die sugardaddy’s nu precies op
uit? Onze journaliste ging undercover om
dat uit te zoeken 
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Kijk binnen in het soulful mid-century
interieur van Noémie Wolfs
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Ontwerpster haalt stigma rond
steunkousen weg

•

'Seksistisch' kostuummerk draait de rollen
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de broek

•

Luxemerk Gucci zweert bont af•

Zo maak je de nieuwe desserthype zélf:
decadente suikerdonuts

•

Met deze recepten is het elke dag visdag •

Quiche deluxe! Verwen jezelf met deze
tarte tatin met witloof en honing

•
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Vlaamse steden zien toeristen graag
komen

•

Air Berlin neemt afscheid van reizigers: "Op
deze droevige bedanken we iedereen"
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Terwijl ouders werken: 1 op de 3 kinderen
op reis met opa en oma tijdens
herfstvakantie

•

Modellen, kinderen en kleurtjes: dit is het
resultaat 

•
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