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VOORWOORD VAN HANS BRUYNINCKX 

Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap en deelnemer aan de voorbije 

klimaattop, bezorgde ons begin december 2015 deze inspirerende woorden voor middelbare 

scholieren.  

“De klimaattop in Parijs is nog geen week geleden afgelopen. Wereldleiders hebben afgesproken dat 

ze actie zullen ondernemen om klimaatverandering op onze planeet te beperken tot 2 graden celsius. 

Dat is wat wetenschappers zien als een soort bovengrens om niet terecht te komen in gevaarlijke en 

onzekere tijden met watertekorten, verstoorde voedselproductie, zeespiegelstijging, grote droogtes, 

miljoenen klimaatvluchtelingen, enz. De grootste uitdaging voor de 21ste eeuw.  

Enkele honderden politici, dames, maar helaas toch vooral heren, in strakke pakken en van 

middelbare leeftijd hebben eindelijk de politieke moed gehad om knopen door te hakken. Ze bepalen 

daarmee voor een groot stuk de uitdagingen waar jullie generatie voor staat.  

Immers, om dit waar te maken zullen we tegen 2050 een volledig ander energiesysteem nodig 

hebben, zullen we niet meer rijden met het soort auto's dat we vandaag kennen, zullen we wellicht 

een pak minder vlees eten, in super energie-efficiënte woningen leven en zal het beschermen van de 

natuur essentieel zijn, en niet een hobby van 'groene jongens en meisjes'. Als we iedereen op deze 

planeet willen gunnen wat we zo vanzelfsprekend vinden, namelijk een veilig, aangenaam leven zal 

het heel anders moeten. En er is geen enkele reden om te denken dat wij meer recht hebben op dat 

goede leven dan anderen.  

Jullie zijn een sleutelgeneratie. Welke rol zien jullie voor jezelf? Ga jij de ingenieur zijn die werkt aan 

hernieuwbare energie? De architect die huizen bouwt die energie opleveren in plaats van er te 

gebruiken? De bankier die volop kiest voor investeringen in een klimaatvriendelijke toekomst? De 

jurist die meewerkt aan betere milieuwetgeving, of de politicus die begrijpt dat onze bedrijven hier 

hun toekomst hebben en dus wetten maakt om dit te ondersteunen. De economist die niet alleen de 

prijs van dingen kent, maar ook de waarde; bijvoorbeeld van natuur en biodiversiteit. Meewerken 

aan de elektrische wagen van de toekomst. Of misschien de visionaire leraar die kennis en vooral 

engagement kan overbrengen op de volgende generatie.  

De volgende 35 jaar zijn een belangrijk deel van jullie professioneel leven. De uitdagingen voor een 

planeet die in die periode naar 10 miljard mensen zal evolueren, zijn nooit groter geweest. De kansen 

om aan de slag te gaan evenmin. Als we de komende 20 jaar echt een omslag maken zal het niet 

enkel zijn omdat grijze heren en dames een akkoord ondertekenen. Het zullen vooral de kennis, de 

visie en het engagement van jullie generatie zijn, die het verschil maken. Laat jullie niet vertellen wat 

de toekomst moet zijn. Geef ze mee vorm, wees mee een deel van het debat en de verandering die 

noodzakelijk is. Niet alleen omdat het nodig is, maar ook omdat het de juiste keuze is. Een keuze van 

verantwoordelijkheid, van solidariteit met miljoenen jongeren die niet dezelfde kansen hebben om 

bij te dragen aan oplossingen, omdat ze niet op school zitten, maar in barre omstandigheden onze 

oude computers recycleren, of voor een hongerloontje onze kleren in elkaar stikken.  

Kennis komt met verantwoordelijkheid. Jullie zijn de eerste generatie die opgroeit met kennis over 

klimaatverandering. Verantwoordelijkheid kan je ontlopen of je kan ze opnemen. Een evidente keuze 

lijkt me.” 


