
Wat moeten we met de andere crisis? 
 
We hebben onderhand allemaal wel de krantenartikelen gelezen of op Instagram een vaag 
“nieuwsbericht” voorbij zien komen over dolfijnen die aan de kust te zien zijn of over smog 
die in vele vervuilde gebieden vrijwel verdwenen is. Maar wat gebeurt er hierna? Gaan we 
zoals veel mensen voor zich zien positieve vooruitgang boeken in de klimaatcrisis? Of gaan 
we als de coronacrisis is overgewaaid gewoon weer lekker met z’n allen consumeren? 

 
Cijfers liegen niet 
Het is logisch dat CO2-uitstoot daalt tijdens deze crisis. Er wordt immers niet veel meer 
gereisd, veel grote, vervuilende bedrijven liggen stil en energiegebruik is door lockdowns 
flink gedaald. Overal ter wereld zijn er plannen om ook na de corona crisis de uitstoot laag te 
houden. Dit hangt alleen wel weer af van de politiek. Bijvoorbeeld zie ik met Trump als leider 
de Verenigde Staten niet snel uit het gat komen wat ze voor zichzelf gegraven hebben. Maar 
zelfs Trump zal toch een keer naar de cijfers moeten gaan luisteren, door deze wereldwijde 
lockdown is de CO2 uitstoot namelijk met 17% gedaald. En dat dames en heren is HUGE! 

 
En die leuke dieren dan? 
Maar ook in het dierenrijk gaat het lekker, het is bijna onmogelijk dat je hier niks van voorbij 
hebt zien komen, dieren die volop leven in een wereld die in lockdown zit. Ik zie het ook in 
mijn eigen omgeving, ik heb in een dag meer fazanten en konijnen gezien dan in mijn hele 
leven bij elkaar. Veel dolfijnen en andere water zoogdieren komen dicht bij de kust en wild 
leeft in woonwijken. Hoelang de dieren hier nog van mogen genieten is alleen nog maar de 
vraag. 

Waar een wil is, is een weg 
We dealen natuurlijk nu al enige tijd met de klimaatcrisis, de klimaatstakingen waar ook ik 
en veel van mijn vrienden in mee liepen zijn allemaal om hele logische redenen gecanceld. 
Dit zorgt er alleen wel voor dat we het kleine beetje impact wat we hadden aan het verliezen 
zijn. De aandacht van heel de wereld gaat uit naar de coronacrisis en naar de andere crisis 
wordt vrijwel niet meer omgekeken. Mijn kijk hierop is: “Laten we subsidie geven aan 
bedrijven die het nodig hebben maar die ook actief zijn of plannen hebben voor een groene 
toekomst.” Hierdoor kan de economie door blijven draaien en wordt de toekomst een 
tikkeltje duurzamer. De wereld staat in de fik en we blussen haar samen, samen groener uit 
de coronacrisis. Om wetenschappers te herhalen: “We zouden knettergek zijn als we hier 
niet groener uit komen.” 
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