Het IPCC publiceert zijn laatste rapport: "Climate Change 2022: Impacts,
Adaptation and Vulnerability"
2 Maart 2022

Op 28 februari 2022 publiceerde het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) zijn
laatste rapport met de titel "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability", na de
goedkeuring en aanvaarding door 195 lidstaten tijdens een zitting, die tussen 14 en 27 februari
plaatsvond.
Dit rapport is de bijdrage van de Working Group II (WGII) aan het Sixth Assessment Report (AR6) en
beoordeelt de effecten van klimaatverandering, waarbij wordt gekeken naar ecosystemen,
biodiversiteit en menselijke gemeenschappen op mondiaal en regionaal niveau. Het rapport
onderzoekt ook de kwetsbaarheden en de capaciteiten en grenzen van de natuurlijke wereld en
menselijke samenlevingen om zich aan te passen aan klimaatverandering.
In vergelijking met eerdere WGII-rapporten introduceert dit rapport verschillende nieuwe elementen:
een daarvan is een speciale sectie over de gevolgen van klimaatverandering, risico's en
actiemogelijkheden voor steden en kustplaatsen, tropische bossen, bergen, hotspots voor
biodiversiteit, droge gebieden en woestijnen, de Middellandse Zee en de poolgebieden. Een ander
nieuw element is een atlas die gegevens en resultaten zal presenteren over waargenomen en
verwachte gevolgen en risico's van klimaatverandering, van mondiale tot regionale schaal, waardoor
besluitvormers nog meer informatie krijgen.
De belangrijkste boodschappen van het rapport zijn:
•
•
•
•

Er is dringend actie nodig om de groeiende klimaatrisico’s aan te pakken;
Het beschermen en versterken van de natuur is essentieel voor een leefbare toekomst;
Steden zijn hotspots van impact en risico, maar ze zijn ook een cruciaal onderdeel van de
oplossing;
Onze speelruimte wordt kleiner.

De conclusies zijn heel duidelijk: “Het cumulatieve wetenschappelijke bewijs is ondubbelzinnig:
klimaatverandering is een bedreiging voor het menselijk welzijn en de gezondheid van de planeet.
Elke verdere vertraging in gecoördineerde en verwachte wereldwijde actie op het gebied van
aanpassing en mitigatie zal een korte (en snel sluitende) kans missen om een leefbare en duurzame
toekomst voor iedereen veilig te stellen".

Over IPCC
Het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) is het orgaan van de Verenigde
Naties dat verantwoordelijk is voor de beoordeling van het wetenschappelijk bewijs met betrekking
tot klimaatverandering. Het werd in 1988 opgericht door het Milieuprogramma van de Verenigde
Naties (UNEP) en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) om politieke leiders te voorzien van
periodieke wetenschappelijke beoordelingen met betrekking tot klimaatverandering, de gevolgen en
risico's ervan, en om aanpassings- en mitigatiestrategieën voor te stellen. In hetzelfde jaar keurde de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de actie van WMO en UNEP goed om gezamenlijk het
IPCC op te richten. Het IPCC heeft 195 lidstaten.

Deelname van België aan IPCC
België steunt het werk van het IPCC sinds zijn oprichting.
Naast het verstrekken van financiële bijdragen aan het IPCC-fonds, is BELSPO ook het Belgische
knooppunt voor IPCC, dat met name tot taak heeft de positie van België te coördineren en een lijst
van deskundigen op te stellen en bij te werken om het werkprogramma van het IPCC te helpen
uitvoeren. In dit opzicht heeft een expert van de Universiteit van Luik een waardevolle bijdrage
geleverd als hoofdauteur van het hoofdstuk 8 "armoede, bestaansmiddelen en duurzame
ontwikkeling".
De Belgische delegatie die deelnam aan de goedkeuringssessie van het rapport "Climate Change 2022:
Impacts, Adaptation and Vulnerability" omvatte leden van BELSPO en experts van het Plateforme
wallonne pour le GIEC/UCLouvain. Zij hebben er te allen tijde voor gezorgd dat de berichten in de
samenvatting voor beleidsmakers duidelijk, toegankelijk en ondersteund door het onderliggende
technische rapport waren.
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