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De tiende tweejaarlijkse VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) is afgesloten met
een belangrijke beslissing: de 193
lidstaten spraken af dat alle geoengineering projecten en
experimenten worden opgeschort.
“Elk privaat of publiek experiment
wat erop gericht is om de
thermostaat van de planeet te
manipuleren is in strijd met dit
zorgvuldig opgestelde akkoord,”
zei Silvia Riberio, LatijnsAmerikaans directrice van de ETC
Group.
Het akkoord werd bereikt tijdens de
twee weken durende ontmoeting
tussen onder andere 110 ministers van VROM en
verplicht overheden ervoor te zorgen dat in de
desbetreffende landen geen enkele activiteiten op
het gebied van geo-engineering meer
plaatsvinden.
De overeenstemming borduurt voort op het verbod
uit 2008 op het uitoefenen van geo-engineering
activiteiten in de oceanen. Het akkoord maakte
abrupt een eind aan een veelzijdigheid aan
mislukte experimenten, zowel privaat als publiek,
om koolstofdioxide uit de atmosfeer op te slaan in
de oceanen door voedingsstoffen over het
wateroppervlak te verspreiden.
Sinds die tijd is de aandacht gericht op het blokkeren van een percentage van de zonnestraling
(Solar Radiation Management) door middel van grootschalige interventies in de atmosfeer,
stratosfeer en in de ruimte waardoor de temperatuur en neerslagpatronen wereldwijd zouden
veranderen.
De delegaties in Nagoya, Japan begrijpen nu de potentiële risico’s van het testen of toepassen
van geo-engineering technologieën. Na vele lange nachten kwamen de aanwezigen tot een
overeenstemming en aanstaande vrijdag wordt het besluit voorgelegd aan de voltallige
commissie.
De voorzitter van de onderhandelingen over het klimaat en biodiversiteit noemde de
eindversie van het besluit een ‘zeer gevoelig compromis’.
“Deze beslissing is een overwinning voor het gezonde verstand en is genomen als
voorzorgsmaatregel,” zei ETC Group directeur Pat Mooney. Beslissingen aangaande geo-

engineering kunnen niet worden gemaakt door kleine groepen wetenschappers uit een kleine
groep landen die vervolgens zelf richtlijnen opstellen voor het knoeien met de Aarde. De
wereld heeft nu collectief besloten dat toekomstige overwegingen met betrekking tot geoengineering worden genomen binnen de Verenigde Naties, waar alle landen een zetel hebben.
Belangrijkste uitkomsten zijn dat geen enkele klimaat-gerelateerde of geo-engineering
activiteit de biodiversiteit op Aarde mag beïnvloeden, totdat in kaart gebracht is wat de
mogelijke gevolgen zijn. Elke vorm van technologie die nadrukkelijk zonnestralen blokkeert
of die op grote schaal beslag legt op de koolstofdioxide in de atmosfeer en zo de biodiversiteit
mogelijk beïnvloedt zou moeten worden gezien als een vorm van geo-engineering en is
derhalve relevant voor het Biodiversiteitsverdrag. Dit betekent dat al deze activiteiten bij wet
verboden worden.
In het rapport van de ETC Group worden alle geo-engineering technieken op een rijtje gezet
en belicht. Naast de genoemde methoden komen de volgende aspecten aan bod: het
beïnvloeden van het weer op welke manier dan ook (HAARP), kunstmatige vulkanen die
reflecterende deeltjes in de atmosfeer brengen, cloud whitening en cloud seeding (chemtrails)
en de connectie met het militaire industrie complex (MIC).
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