Het klimaatprobleem: een bovenmenselijke uitdaging?

In vier stellingen heeft Prof. Philipse zijn lezing samengevat:
(1) Anthropogene uitstoot van koolstofdioxide (CO2) groeit nog steeds bijna
exponentieel (is nu ongeveer 6% van de totale aardse CO2-uitwisseling), waardoor de
concentratie in de atmosfeer toeneemt (nu zo’n 400 ppm tegen 280ppm voor de
industriële revolutie; NB: ijsboringen laten zien dat de CO2 concentratie gedurende de
laatste 650.000 jaar < 300ppm). Zonder radicaal politiek ingrijpen op wereldschaal zal
CO2 uitstoot tot grote rampen leiden.
(2) Noch onze morele vermogens (ontstaan in evolutie & cultuurgeschiedenis), noch onze
politieke instituties lijken voldoende uitgerust om dit inter-generationele klimaatprobleem
het hoofd te bieden.
(3) Met name dankzij verschillende wetenschappelijke onzekerheden (b.v.:
klimaatgevoeligheid) komen we gemakkelijk in de verleiding te vluchten in een vals
bewustzijn (fatalisme/optimisme/religie).
(4) We hebben geen tijd te verliezen. Zet het klimaatprobleem hoog op de
prioriteitenlijst!
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