Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie
Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie

Klimaatverandering en veiligheid:
het Belgische en Europese beleid
Stefan Deconinck

FOCUS PAPER 16
Juni 2010

Abstract
In the next 50 years, Belgium will be most likely faced in
different ways with the effects of global climate change. There
will be some internal effects inside Belgium , which have to do
with changing weather patterns and their impact on land use,
health, economy, energy supplies, or increasing vulnerability
for emergency situations and extreme circumstances (such as
droughts, floods, heat waves or pandemics) which will occur
more often than before, and with greater intensity. But Belgium
will also be affected by the events that take place outside our
borders. In other parts of the world, where societies and
individuals are more vulnerable, the negative impacts of
climate change already let feel themselves. Coping with these
impacts goes beyond the capacities of these populations and
authorities, and growing environmental stress increases the
pressure on already scarce resources.
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In the European and Belgian policy documents concerning
adaptation to climate change, ‘security’ is approached in the
first place from a non-military perspective. In line with that
position and to prevent adding to the securitization of the issue
of adaptation to climate change, in my recommendations I will
not argue to extend the role of the Belgian Defence in this
matter. Rather, the concept of being ‘climate change proof’ is
central in the recommendations on the current tasks and duties
of the Belgian Defence.
Being ‘climate change proof’ works in two directions: for the
Belgian
Defence
as
an
organisation
(its
infrasturcture/patrimony and its operational capacities), and
for the contribution of the Belgian Defence to a ‘climate change
proof’ society (“support to the nation”). The recommendations
have been subdivided into actions for the short term and
actions for the longer term.

The views expressed are only those of the author.
Keywords: European Union, CSDP, ESDP, Operations, Missions.
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IASG
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Intergovernmental Panel on Climate Change
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Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
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Vlaamse Milieumaatschappij
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Verenigde Naties
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Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen
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1. INLEIDING
In zijn Politieke Oriëntatienota van juni 2008 noemde minister
van defensie Pieter De Crem klimaatverandering als een nieuw
fenomeen dat wereldwijd invloed zal uitoefenen op een aantal
veiligheidsrisico’s (De Crem 2008). Hij verwees naar
woestijnvorming, drinkwatertekorten, mislukte oogsten en
overstromingen als fenomenen die het gevolg zijn van
klimaatverandering, en die potentiële conflicten inhouden.
Klimaatverandering wordt hiermee duidelijk in verband
gebracht met een veiligheidsprobleem, waarop internationale
en nationale antwoorden moeten worden gevonden. Defensie
heeft volgens de minister daarin een rol te vervullen.
De
passage
over
klimaatverandering
in
een
veiligheidsperspectief past in een context waarin ook andere
landen, lidstaten van de EU en/of NAVO, en de Europese Unie
zelf hier in hun beleidsdocumenten aandacht aan besteden.
In deze paper schets ik de huidige stand van zaken van het
beleid rond deze problematiek van klimaatverandering en
veiligheid, zoals dat betrekking heeft op België. Daarbij komen
Belgische actoren en de Europese Unie aan bod. De bedoeling is
om conclusies te trekken en aanbevelingen te doen die relevant
zijn voor het Belgische defensiebeleid. De nadruk in de analyses
ligt daarbij uitsluitend op de manier waarop landen uit het
Noorden omgaan met de problematiek van klimaatverandering
en veiligheid.
Klimaatbeleid bestaat uit twee grote onderdelen: milderen van
de intensiteit van klimaatverandering (mitigatie) en aanpassing
aan de effecten van klimaatverandering (adaptatie). Voor deze
Focus Paper ligt de nadruk op de impact die
klimaatverandering heeft op stabiliteit en vrede, wat
voornamelijk een aspect is van de problematiek van adaptatie.
Conclusies en aanbevelingen rond de bijdrage van defensie
voor mitigatie, zoals de reductie van de uitstoot van

8

broeikasgassen, komen daarom in deze Focus Paper niet aan
bod.
Na een korte bespreking van de problematiek van
klimaatverandering en opwarming van de aarde volgt in het
tweede hoofdstuk eerst een theoretische situering van de
(sociaalwetenschappelijke) discussie over het verband tussen
veranderingen in het leefmilieu, waar klimaatverandering een
deelaspect van is, en gewelddadige conflicten. Deze situering is
belangrijk omdat dit enerzijds de basis vormt voor beleid
gericht op adaptatie aan deze veranderingen, en anderzijds
aangeeft in welke context het begrip ‘veiligheid’ geplaatst moet
worden. In het derde hoofdstuk overloop ik de
beleidsmaatregelen die momenteel op dat vlak in Europa en
België worden genomen en hoe daarin wordt omgegaan met
het concept veiligheid. Het laatste hoofdstuk bevat een aantal
conclusies en aanbevelingen.

2. KLIMAATVERANDERING, BEDREIGINGEN,
RISICO’S: EEN SITUERING
Klimaatverandering, zoals die momenteel wordt vastgesteld en
voor de toekomst wordt voorspeld door het Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC), is het gevolg van de
toenemende concentratie van CO2 en andere broeikasgassen in
de atmosfeer. Deze toename is te wijten aan een aantal factoren
die gerelateerd zijn aan menselijke activiteit. De belangrijkste is
de verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij CO2 dat
onder de vorm van aardolie en steenkool ligt opgeslagen weer
vrijkomt in de atmosfeer. Veranderingen in het grondgebruik,
met name ontbossing, leidt tot verlies aan natuurlijke
opslagcapaciteit van CO2, terwijl de opwarming van de aarde
op zijn beurt versterkend werkt op de aanwezigheid van CO2 in
de atmosfeer (IPCC 2007).
De grotere concentraties aan broeikasgassen in de atmosfeer
zorgen ervoor dat er meer stralingsenergie wordt vastgehouden
die afkomstig is van de zon. Het broeikaseffect dat zo ontstaat,
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is volgens het IPCC naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak van
een geleidelijke stijging van de gemiddelde temperatuur van de
aarde. De effecten van deze temperatuurstijging zijn heel
divers. Er is een grotere concentratie aan waterdamp gemeten
in de troposfeer, waar warmere luchtlagen meer water kunnen
opnemen. De zeeën warmen op omdat ze een groot deel van de
toegevoegde warmte opnemen, wat leidt tot uitzetting van het
zeewater en een verhoging van de zeespiegel. Het afsmelten
van gletsjers en ijskappen op landmassa versterken die stijging,
die voor de 20ste eeuw wordt geschat op 17 cm (IPCC 2007).
De invloed van de temperatuurstijging op het klimaat is een
complex verhaal. Er worden veranderingen waargenomen in
weerfenomenen, zoals de toenemende frequentie van warmere
dagen en hittegolven, en de verandering in de intensiteit van
wind of neerslagpatronen (IPCC 2007).

Voor België zou klimaatverandering betekenen dat er tegen het
einde van de 21ste eeuw een verhoging verwacht mag worden
van de temperatuur tijdens de winter van 1,5°C tot 4,9°C en
tijdens de zomer van 2,4°C tot 7,2°C. Hogere temperaturen
leiden tot meer verdamping. Zomers worden droger, wat kan
leiden tot een verlies van 20% tot 70% van het debiet van de
rivieren. In de winter zou er 3% tot 30% meer neerslag
verwacht mogen worden. Er mag een hogere frequentie van
extreme weersomstandigheden worden verwacht, zoals
intensere hittegolven en hevige zomerse onweersbuien. Het
zeeniveau aan de kust zou in die periode stijgen met 14 tot 200
cm
(Nationale
Klimaatcommissie
2009a;
Nationale
Klimaatcommissie 2009b; VMM 2009).
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Figuur 1: Toename van de gemiddelde omgevingstemperatuur volgens een droog,
gematigd en nat klimaatscenario, zoals die in het Vlaamse Milieurapport 2009
werden toegepast (scenarioperiode 2071-2100, wijzigingen vergeleken met
referentieperiode 1961-1990; waarden voor Ukkel) (uit: VMM 2009, 287).

Figuur 2: Wijziging van de gemiddelde neerslag volgens een droog, gematigd en
nat klimaatscenario, zoals die in het rapport Vlaamse Milieurapport 2009 werden
toegepast
(scenarioperiode
2071-2100,
wijzigingen
vergeleken
met
referentieperiode 1961-1990; waarden voor Ukkel) (uit: VMM 2009, 288).
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De gevolgen van deze veranderingen voor ons land houden
verband met diverse veiligheidssectoren (Brauch 2009a).
Bondig samengevat gaat het onder meer over (Nationale
Klimaatcommissie 2009b):
• Waterveiligheid: door de drogere en hetere zomers wordt
zoet water schaarser voor huishoudelijk gebruik, en er
kan gevreesd worden voor watertekorten.
• Energieveiligheid, economische ontwikkeling: ook voor
economische toepassingen (irrigatie, proceswater,
koelwater) kunnen watertekorten tot problemen leiden,
denken we maar aan de beschikbaarheid van voldoende
koelwater voor elektriciteitscentrales.
• Ecologische veiligheid: ecosystemen veranderen, met
gevolgen voor de biodiversiteit; dit kan op zijn beurt
bijdragen tot het verlies van tempering van
klimaatverandering en opslagcapaciteit voor CO2, of
bescherming tegen effecten van klimaatverandering
(bodemerosie, verdwijnen van kustbescherming, …).
Migratie van soorten heeft onder meer invloed op de
zeevisserij. Intensievere droogten kan de opbrengst in de
landbouw beïnvloeden en door opwarming kunnen
schadelijke soorten en ziekten meer kans krijgen om
bossen, gewassen en dieren aan te tasten.
• Fysische menselijke veiligheid, gezondheid: hevigere
zomeronweer kan leiden tot frequentere lokale
overstromingen. Hittegolven hebben een invloed op de
gezondheid en sterfte van specifieke zwakke groepen,
naast de invloeden van ozonpieken en grotere
aanwezigheid van stuifmeelpollen.
Naast de effecten op verschillende veiligheidssectoren wordt
klimaatverandering ook in verband gebracht met het ontstaan
van gewelddadige conflicten. Zo wijdde de VNVeiligheidsraad, onder het voorzitterschap van de Britse
minister van Buitenlandse Zaken Margaret Beckett, in april
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2007 een debat aan de gevolgen van klimaatverandering voor
veiligheid (UNSC 2007). Enkele maanden later kende het
Noorse Nobelcomité de Nobelprijs voor de vrede toe aan het
IPCC en voormalig Amerikaans vice-president Al Gore, “voor
hun inspanningen in de kennisopbouw en verspreiding van
kennis over door mensen veroorzaakte klimaatverandering, en
voor het leggen van de basis voor maatregelen die deze
verandering moeten tegengaan” (Norwegian Nobel Prize
Committee 2007).
De Duitse Wetenschappelijke Adviesraad inzake Global
Change (WBGU) onderscheidt in haar rapport uit 2007 drie
belangrijke effecten op het gebied van het ontstaan van
conflicten, die gedurende de komende decennia kunnen
optreden. Klimaatverandering zou bestaande milieustress
kunnen verergeren, die ontstaat door droogte, waterschaarste
en degradatie van de bodem en conflicten over toegang en
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en stromen van
ecologische vluchtelingen intensifiëren. Nieuwe conflicten
kunnen ontstaan in gebieden die nu nog niet getroffen worden
door de impact van klimaatverandering maar die kwetsbaar
zijn voor toekomstige zeespiegelstijging, verdroging, of
intensere hitte. Tenslotte zijn er de mogelijke veranderingen
waarvan de effecten niet voorzien kunnen worden, zoals
wanneer het Amazonewoud zou afsterven of moessonregimes
zouden wijzigen (WBGU 2008).
Ook in de gevallen waarin er geen gewelddadige conflicten
zouden uitbreken houdt klimaatverandering een aantal risico’s
in op het vlak van internationale veiligheid en stabiliteit. Het
gaat dan voornamelijk om het falen van zwakke staten,
wereldwijde negatieve invloeden voor de economische
ontwikkeling,
toenemende
migratiestromen,
beperkte
mogelijkheden voor de voorziening van klassieke veiligheid
(civiele bescherming, politionele veiligheid), en de spanningen
die kunnen ontstaan tussen de geïndustrialiseerde landen,
industrialiserende landen en de ontwikkelingslanden die het
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hardst
getroffen
worden
door
klimaatverandering (WBGU 2008).

de

effecten

van

De bevindingen van de WBGU werden door het Duitse
ministerie van Buitenlandse Zaken besproken en meegenomen
naar de G8-vergadering in Berlijn in 2007 en opgepikt door
Hoge Vertegenwoordiger van de EU Javier Solana in zijn
rapport voor de Europese Raad van maart 2008 over
klimaatverandering en internationale veiligheid (Brauch 2009b).
In dat rapport schetste hij in grote lijnen de bedreigingen van
klimaatverandering
voor
Europa.
Hij
stelde
dat
klimaatverandering een multiplicatoreffect heeft op bestaande
spanningen en instabiliteit, dat deze effecten de capaciteit van
individuele staten te boven gaat en dat deze effecten directe
politieke risico’s en veiligheidsrisico’s inhouden voor Europese
belangen. Hij noemde ook het aspect van menselijke veiligheid
en het gevaar dat de gevolgen van klimaatverandering
jarenlange inspanning voor ontwikkeling, bijvoorbeeld in het
kader van de Millenniumdoelstellingen, teniet kan doen. Naast
de reeks bedreigingen die ook door de WBGU werden
genoemd, vermeldde Solana ook economische schade1 en
schade aan kritieke infrastructuur, falende staten en politieke
radicalisering, en de druk op internationale governance (de
breuklijnen tussen Noord en Zuid, of tussen industrialiserende
landen en het Westen, in het multilaterale systeem). Vooral in
het Midden-Oosten, Noord- en Sub-Sahara Afrika, regio’s die
aan de EU grenzen en die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van
klimaatverandering, voorziet Solana problemen met betrekking

1

Solana noemt een cijfer dat kan oplopen tot 20% van het bruto mondiaal product, terwijl de adaptatieen
mitigatiekosten
slechts
1%
zouden
bedragen
(Solana
2008a).
In het kader van de raming van kosten voor adaptatie aan de effecten van klimaatverandering voor
ontwikkelingslanden meldt de Wereldbank in het World Development report van 2010 een schatting van
$28 miljard tot $100 miljard per jaar, gedurende de komende 40 jaar. Voor de regio van Europa en
Centraal-Azië zou de in die periode oplopen van jaarlijks $6 miljard tot circa $13 miljard in 2050. Ter
vergelijking: de totale officiële ontwikkelingshulp (ODA) van OESO-landen bedraagt nu ruwweg $100
miljard per jaar. De huidige financiering van de adaptatienoden dekt slechts 5% van de behoeften
(World Bank, 2009; World Bank, 2010).
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tot politieke stabiliteit, toegang tot energievoorraden en
migratie (Solana 2008a)2.
In het rapport van de militaire adviesraad van CNA
Corporation uit 2007, waarin 11 voormalige admiraals en
generaals een analyse maakten van de impact van
klimaatverandering op de nationale veiligheid van de
Verenigde Staten, komt een gelijkaardige context aan bod. De
binnenlandse veiligheid kan worden bedreigd door extreme
weersomstandigheden, zeespiegelstijging, de verspreiding van
ziekten en migratiestromen. Buitenlandse bedreigingen van de
Amerikaanse veiligheid kunnen ontstaan door instabiliteit en
zwakke staten, met als resultaat autoritaire regimes, radicale
ideologieën en interne conflicten in landen die, onder meer als
leverancier van energie en grondstoffen, voor de VS geopolitiek
van belang zijn. Het interessante aan dit rapport is dat de
admiraals en generaals heel specifiek het militairoperationele
perspectief aan bod laten komen, waarbij ze hun bezorgdheid
uiten over de aanpassingen die nodig zijn om in extremere
milieuomstandigheden aan de genoemde bedreigingen het
hoofd te bieden (CNA 2007).
Deze drie voorbeelden zijn slechts een greep uit de diverse
initiatieven waarmee in de jaren 2007/2008 de problematiek
van klimaatverandering en veiligheid heel expliciet op de
politieke agenda werd geplaatst. We zien dat de
uitgangspunten van deze analyses (de bedreigingen en risico’s)
niet veel van elkaar verschillen maar dat de conclusies die
daaruit volgen wel uiteen lopen. Dat heeft vooral te maken met
het statuut van degene die de conclusies formuleert. De
wetenschappers van de WBGU hebben in hun aanbevelingen
aandacht voor de problematiek van kwetsbaarheid en de
noodzaak van internationale samenwerking rond adaptatie,
met een nadruk op internationale governance. De nota van
2

In een opvolgingsverslag over klimaatverandering en veiligheid uit december 2008 beval Solana een
meer gedetailleerd onderzoek aan naar de veiligheidsimplicaties in deze regio’s, integratie van de
resultaten in de mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing en een intensievere dialoog met derde
landen en organisaties (Solana, 2008b)
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Solana zien we duidelijk de stempel van een Europese Hoge
Vertegenwoordiger die zijn conclusies in eerste instantie
beperkt tot Europese instrumenten en strategieën. De
Amerikaanse generaals bekijken de problematiek vanuit een
heel ander standpunt: dat van een grootmacht met
wereldomvattende geopolitieke ambities en daarbij horende
instrumenten en strategieën, die duidelijk anders van aard zijn
dan de Europese.
Zoals blijkt uit het Duitse WBGU-rapport, heeft
wetenschappelijk onderzoek een belangrijke invloed gehad op
de bewustwording van de politieke wereld voor de gevolgen
van klimaatverandering voor nationale en internationale
veiligheid en stabiliteit. Ook voor de volgende stap,
maatregelen om deze negatieve gevolgen te vermijden en te
beperken, kijkt het beleid onder meer naar de inzichten die
onderzoekers verwerven over de relatie tussen veranderingen
in het milieu en instabiliteit. In het volgende hoofdstuk gaan we
daarom wat dieper in op deze problematiek.

3. KLIMAATVERANDERING EN VEILIGHEID
3.1. De relatie tussen klimaatverandering en
veiligheid
In de nadagen de Koude Oorlog kwam ‘milieu’ onder de
aandacht als een nieuw veiligheidsprobleem. Veranderingen in
het milieu in ruime zin (environmental change) werden steeds
vaker genoemd als factoren die tot instabiliteit en conflict
zouden kunnen leiden.
Aanvankelijk werd dit probleem nog gekaderd in een context
conflicten tussen staten, een klassieke benadering van
veiligheid zoals die toen nog gangbaar was. In het rapport van
de Universele Commissie voor Milieu en Ontwikkeling (de
Brundtlandcommissie) uit 1987 werd een heel hoofdstuk gewijd
aan ‘Vrede, veiligheid, ontwikkeling en het milieu’, waarbij de
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problematiek van veiligheid nog hoofdzakelijk werd gesitueerd
in termen van interstatelijke bedreigingen (UCMO 1989). Ook
in de Verklaring van Rio, een van de documenten die het licht
zag rond de VN Conferentie over Milieu en Ontwikkeling
(UNCED) in 1992, legden de leden van de VN de link tussen
milieuproblemen en internationale instabiliteit (UNCED 1992).
Ook al waren beleidsinstanties in die periode al geneigd om
uitspraken te doen over milieuverandering als oorzaak van
conflicten, de wetenschappelijke kennis over de precieze relatie
tussen milieuproblemen, grondstoffenvoorraden en conflicten
was in die periode nog heel beperkt. De environmental conflicts
vormden aan het begin van de jaren ’90 een vrij nieuw
onderzoeksterrein. Het is interessant om te zien hoe de kennis
hierover zich geleidelijk aan ontwikkelde, met eerst eenvoudige
verklaringsmodellen met een beperkt aantal variabelen, die
onder invloed van kritiek, discussie en nieuwe inzichten uit
aanvullende empirische casestudies steeds weer werden
herwerkt tot ingewikkelder modellen met een groeiend aantal
variabelen en oorzaak-gevolgrelaties.3 Onderzoeksinstituten,
zoals het Woodrow Wilson International Center for Scholars
met zijn Environmental Change and Security Project (ECSP),
stimuleerden verder onderzoek binnen dit nieuwe domein van
environmental security studies, en probeerden de kennis over de
relatie tussen verandering in het milieu en conflict verder te
verfijnen (Woodrow Wilson Center for Scholars 2010).
In deze onderzoeken kwam naar voor dat environmental change
niet zozeer een kwestie was van conflicten tussen staten. Een
van de belangrijkste bevindingen was dat fysische
veranderingen in het leefmilieu een aantal maatschappelijke
effecten teweeg brengen, en dat omgekeerd sociale
ontwikkelingen impact hebben op het milieu. Doorheen de
menselijke ontwikkelingsgeschiedenis zochten samenlevingen
naar mogelijkheden om in te spelen op deze veranderingen en
3

Zie de synthese van H. Brauch voor een zeer volledig overzicht over de vroegste ontwikkelingen
binnen het onderzoeksdomein van de environmental security studies (Brauch, 2003).
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om de negatieve effecten ervan op te vangen. Het proces van
adaptatie creëert zo een nieuwe evenwichtssituatie tussen het
maatschappelijke systeem en het ecologische systeem
(Matthew, Gaulin & McDonald 2003).

Figuur 3: Schematische voorstelling van de verschillende invloeden van
environmental stress (veranderingen in het leefmilieu en druk van menselijke
activiteit), adaptatie en conflict (uit: Matthew, Gaulin & McDonald 2003, 867).

Dit proces van adaptatie vergt de inzet van sociale grondstoffen
(social resources). Sociale grondstoffen zijn bijvoorbeeld
regelgeving met voldoende draagvlak (belang van participatie
in het bestuur), goed werkende instellingen die de problemen
kunnen beheren (belang van transparantie in het beleid),
mogelijkheden om aangepaste technieken te bedenken en toe te
passen (belang van onderwijs en educatie), een stelsel van
sociale voorzieningen en gezondheidszorg (belang van sociale
weerbaarheid), de aanwezigheid van waarden die deze
voorzieningen
realiseerbaar
maken
(solidariteit,
rechtvaardigheid, billijkheid), etc. Als deze sociale grondstoffen
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schaars zijn, omdat ze ongelijk verdeeld zijn of eenvoudigweg
ontbreken, zal de aanpassing van een samenleving aan de
gevolgen van klimaatverandering minder optimaal verlopen
dan wanneer er van een grotere mate van welvaart en welzijn
kan worden genoten. Samenlevingen en individuen worden
dan kwetsbaarder voor fenomenen zoals droogte of
verwoestijning. Het tekort aan adaptieve capaciteit leidt dan tot
een vicieuze cirkel, waarbij de negatieve effecten van
klimaatverandering niet enkel kunnen leiden tot grotere
competitie over natuurlijke hulpbronnen maar ook over de
toegang tot de sociale grondstoffen. Conflicten die dan ontstaan
worden niet rechtstreeks veroorzaakt door de effecten van
klimaatverandering maar door het ontbreken van manieren om
zich eraan aan te passen, of met andere woorden: door armoede
en onderontwikkeling (Brauch 2003; World Bank 2007; WMO &
UN-ISDR 2006).
3.2. Omzetten naar beleid
De vraag is nu hoe deze bevindingen vanuit het onderzoek
over environmental conflicts omgezet kunnen worden in beleid.
Waar moeten beleidsmakers ingrijpen in de veelheid van
factoren in de keten van veranderingen in het leefmilieu, de
maatschappelijke effecten en de processen van aanpassing, om
te voorkomen dat klimaatverandering samenlevingen laat
afglijden in gewelddadige conflicten?
Deze vraag bleek heel erg lastig om te beantwoorden, omwille
van het feit dat de stand van de wetenschap nog niet ver
genoeg gevorderd was om analyses om te zetten naar concrete
beleidsaanbevelingen en de nodige instrumenten en
mechanismen om preventief en reactief op te treden. Het
rapport van het VN Milieuprogramma (UNEP) “Understanding
environment, conflict, and cooperation” uit 2004 was in dat opzicht
exemplarisch. Het bevestigde dat inzichten in de relatie tussen
milieuproblemen en politieke instabiliteit nog onvoldoende
ontwikkeld zijn om er in het beleid doelgericht iets mee te doen
(UNEP 2004). Samen met een zeker gebrek aan gevoel van
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urgentie bemoeilijkte dat een beleid op niveau van de staten,
waarvan de resultaten eerder op de langere termijn zichtbaar
zouden zijn.
Internationale
organisaties
probeerden
zich
hierover
pragmatisch op te stellen. Ook al is niet iedereen het erover
eens hóe milieuproblemen en klimaatverandering inwerken op
conflicten, hun houding was dát deze veranderingen inwerken
op samenlevingen en conflicten, wat een voldoende reden is om
er rekening mee te houden. Ze ondersteunen daarom
initiatieven die vaak geval per geval zoeken naar specifieke
oplossingen voor conflicten die gelieerd kunnen worden aan
milieuproblemen.
Vanaf het midden van de jaren ’90 ondersteunt het Science
Committee van de NAVO diverse onderzoeksinitiatieven over
environmental security en conflicten (NATO 2009). De
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
(OVSE) vraagt bijzondere aandacht voor de veiligheidsrisico’s
die verbonden zijn aan het slecht beheer van watervoorraden,
en ondersteunt programma’s die gericht zijn op samenwerking
in de Kaukasus, de Balkan of het bekken van het Aralmeer
(OSCE 2009) en de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) had in de “Guidelines
on conflict, peace and development co-operation” aandacht
voor de economische implicaties van problemen die te maken
hebben met environmental security (OECD 2001). Binnen hun
eigen specialisatie hebben diverse UN-organisaties daarbij ook
aandacht voor de problematiek van water/milieuschaarste en
conflicten. De Division of Early Warning and Assessment (DEWA)
van UNEP bijvoorbeeld probeert aan de hand van indicatoren
op tijd te waarschuwen voor situaties waar veranderingen in
het milieu, al dan niet door menselijk toedoen, een bedreiging
kunnen vormen voor de veiligheid (UNEP 2009).
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3.3. Op zoek naar een veiligheidsconcept
De risico’s en bedreigingen die uitgaan van klimaatverandering
blijven niet beperkt tot de traditionele nationale veiligheid van
individuele staten. De gevolgen van de opwarming van de
aarde zijn wereldwijd, kennen lokale en regionale effecten die
een internationale impact kunnen hebben op diverse
veiligheidssectoren. De respons van staten op deze
bedreigingen en risico’s kan daardoor ook niet beperkt blijven
tot de staat en het voortbestaan van deze staat als eerste
bekommernis inzake veiligheid. In de environmental conflicts is
‘overwinning’ niet meer de belangrijkste doelstelling van de
actoren. Veiligheid is in dit kader daarom een concept dat
bekeken moet worden vanuit het oogpunt van de menselijke
persoon als referentieobject (Matlary 2008).
In het Human Development Report van 1994 (“New dimensions
of human security”) werd human security als veiligheidsconcept
geïntroduceerd binnen de VN-structuren. Het tweede
hoofdstuk van het rapport legde het verband tussen duurzame,
mensgeoriënteerde ontwikkeling en vrede. Het idee was dat
vrede niet mogelijk was zonder dat mensen zich veilig konden
wanen in hun dagdagelijkse leven, en dat het gemis aan sociale
en economische ontwikkeling deze veiligheid ondergraaft.
Veiligheid betekende niet enkel ‘freedom from fear’, in enge zin,
maar ook een ruimere ‘freedom from want’. Deze ruimere
benadering is herkenbaar in de opsomming van de zeven
hoofdcategorieën waarin menselijke veiligheid bedreigd kan
worden:
economische
veiligheid,
voedselveiligheid,
gezondheid, milieu, persoonlijke veiligheid, veiligheid van de
gemeenschap en politieke veiligheid (UNDP 1994). Het Human
Security Network, dat onder impuls van Canada en Noorwegen
in 1999 door vertegenwoordigers van 11 gelijkgezinde
regeringen werd opgericht, probeerde dit concept verder te
operationaliseren,
met
aandacht
voor
zaken
als
antipersoonsmijnen, wapenhandel en kindsoldaten, maar ook
HIV/AIDS,
mensenhandel
en
de
effecten
van
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klimaatverandering op kwetsbare groepen (Krause 2008; HSN
2007).
Critici stellen dat het concept van menselijke veiligheid wel
heeft bijgedragen tot het debat en de beleidsreflectie over
ontwikkeling en conflict, maar juist door de brede benadering
van veiligheid en de overlap met/begripsverwarring over
menselijke ontwikkeling en mensenrechten geen werkbaar
paradigma heeft opgeleverd. Dit werd ook zo aangevoeld in de
VN en het concept verdween langzaam uit de
beleidsdocumenten (Martin & Owen, 2010). In Europa zien we
een
andere
ontwikkeling,
waarbij
de
Europese
Veiligheidsstrategie uit 2003 onder impuls van een aantal
Raadsvoorzitters verder werd uitgewerkt met het concept van
menselijke veiligheid als basisdoctrine. De Europese Commissie
ziet menselijke veiligheid steeds specifieker als een onderdeel
van ontwikkeling en mensenrechten, onder de noemer
‘veiligheid door ontwikkeling en ontwikkeling door veiligheid’,
met verwijzingen naar acties op het gebied van crisisbeheer en
conflictpreventie. (Council of the European Union 2004; HSSG
2007; Kaldor Martin & Selchow 2007; Matlary 2008; Martin &
Owen 2010).
In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe de problematiek
van de negatieve impacten van klimaatverandering
nadrukkelijker onder de aandacht komt van Europese
beleidsmakers, in de periode waarin Europa nadenkt over een
eigen veiligheidsstrategie en veiligheidsconcept, en hoe
adaptatie aan de effecten van klimaatverandering wordt
ingepast in het concept van menselijke veiligheid.
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4. VEILIGHEID EN DE AANPASSING AAN
KLIMAATVERANDERING
4.1. Het Europese niveau
Op 29 juni 2007 publiceerde de Europese Commissie een
Groenboek waarin ze vier categorieën maatregelen noemde met
betrekking tot de aanpassing aan klimaatverandering:
vroegtijdige actie van de EU, de aanpassing integreren in het
externe optreden van de EU, vermindering van de
onzekerheden door verbreding van de kennisbasis via
geïntegreerd klimaatonderzoek, en ten slotte het betrekken van
de hele Europese samenleving, het bedrijfsleven en de
overheidssector bij de voorbereiding van gecoördineerde,
allesomvattende
aanpassingsstrategieën.
Over
deze
maatregelen werden in het Groenboek 28 vragen geformuleerd,
waarover reacties werden verwacht van de Europese
instellingen, de lidstaten en alle andere “belangstellenden –
organisaties of individuele burgers”. Tot 30 november 2007
kreeg iedereen te tijd om op de geschetste problematiek en de
gestelde vragen te reageren. Deze reacties werden door de
Commissie meegenomen in de voorbereiding van een
beleidsdocument over de aanpassing van de EU aan de
klimaatverandering
(Commissie
van
de
Europese
4
Gemeenschappen 2007).
Dit document verscheen in 2009 onder de vorm van een
Witboek, waarin een aantal doelstellingen en actiepunten
werden voorgesteld om beter met de gevolgen van de
klimaatverandering om te kunnen gaan (Commissie van de
Europese Gemeenschappen 2009).
Het Witboek stelt een aanpassingskader voor in twee fasen. In
een eerste fase van het aanpassingskader, die loopt van 2009 tot

4

De reactie van de Belgische Federale Overheid en de Gewesten op de 28 vragen bedroeg 25
bladzijden.
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2012, wordt de basis gelegd van een EU-aanpassingsstrategie.
De tweede fase, de uitvoering van de aanpassingsstrategie, zal
dan vanaf 2013 moeten worden uitgevoerd.
Voor de eerste fase worden voor de verschillende onderdelen
van het uitwerken van het aanpassingskader concrete
actiepunten (pijlers) vermeld, die bestemd zijn voor de
Europese instellingen en voor de lidstaten. In dit kader wordt
gevraagd om:
1. meer kennis op te bouwen om de effecten en gevolgen
van klimaatverandering te begrijpen, kwetsbare punten
te identificeren en om de nodige aanpassingsmaatregelen
te ontwikkelen;
2. het thema ‘aanpassing’ in de EU-beleidsmaatregelen te
integreren. Ieder beleidsdomein moet kennis over de
effecten van klimaatverandering inventariseren, de
kostprijs van de maatregelen (en het ontbreken van
maatregelen) berekenen, en de effecten van deze
maatregelen op andere beleidsdomeinen voorzien;
te
gaan
welke
beleidsinstrumenten
en
3. na
financieringsmethoden gebruikt moeten worden om het
aanpassingsproces doeltreffend te laten verlopen;
4. de internationale samenwerking rond aanpassing te
versterken, zowel tussen de EU-lidstaten (met een
speciaal beroep op de onderlinge solidariteit) als met
derde landen.
De lidstaten worden bij het proces van het aanpassingskader
betrokken door de Stuurgroep ‘Impact en Adaptatie’ (Impact
and Adaptation Steering Group - IASG), waarin
vertegenwoordigers van de lidstaten zich toeleggen op
nationale
en
regionale
aanpassingsprogramma’s,
in
ruggespraak met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk
middenveld en de wetenschappelijke wereld.
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Een informele stuurgroep legt zich toe op beleid rond de
problematiek van klimaatverandering en internationale
veiligheid (CCIS), ter uitvoering van de aanbevelingen uit de
documenten die de Hoge Vertegenwoordiger Solana in 2008
aan de Europese Raad voorlegde (Solana 2008a; Solana 2008b).
Deze stuurgroep CCIS vormt ook het communicatiekanaal
tussen de Europese instellingen en geïnteresseerde lidstaten
(Council of the European Union 2009). België neemt deel aan
deze stuurgroep.
Link met veiligheid
De vierde pijler van het aanpassingskader verwijst naar
aspecten die te maken hebben met externe veiligheid. In de
samenwerking met derde landen gaat het speciaal om
buurlanden en de meest kwetsbare ontwikkelingslanden, waar
de Europese externe samenwerking “aanzienlijke bijdragen
moet leveren op het gebied van waterbeheer, landbouw,
biodiversiteit, bossen, woestijnvorming, energie, gezondheid,
sociaal beleid (inclusief genderkwesties), onderzoek, kusterosie
en de beperking van de risico’s op rampen”. Dit zijn thema’s
van menselijke ontwikkeling, gericht op het vergroten van de
weerbaarheid (menselijke veiligheid) die, als ze ontbreken, zeer
expliciet met instabiliteit en conflict in verband worden
gebracht: “Als geen aanpassingsmaatregelen worden genomen,
kan dit gevolgen hebben voor de veiligheid. De EU versterkt
daarom haar analyse- en vroegtijdige waarschuwingssystemen
en integreert de klimaatverandering in bestaande instrumenten,
zoals mechanismen voor conflictpreventie en de hervorming
van de veiligheidssector. Bij het bredere overleg van de EU over
het veiligheids-, ontwikkelings- en migratiebeleid moet ook
aandacht worden geschonken aan de effecten van de
klimaatverandering op migrantenstromen”.
4.2. Het Belgische niveau
Aanpassing aan veranderende omstandigheden is een
vanzelfsprekend aspect van beleid, dat niet noodzakelijk als een
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uitzonderlijk probleem ervaren. Ook in het verleden zijn er
initiatieven genomen om de samenleving weerbaarder te
maken tegen wijzigende omstandigheden, bijvoorbeeld door de
aanleg van dijken om lager gelegen kustzones te beschermen
tegen het wassende water, of door het introduceren van nieuwe
landbouwtechnieken om bodemerosie tegen te gaan. Al
droegen deze maatregelen niet het label ‘adaptatie aan
klimaatverandering’, ze helpen nu wel om de eventuele
negatieve impact van de effecten van klimaatverandering in te
perken. Wat wel nieuw is in de huidige problematiek van
adaptatie, is de omvang van de effecten en het relatief korte
tijdsbestek waarin de gevolgen verwacht mogen worden.
Vandaar dat er de nood ontstond aan een specifiek
aanpassingsbeleid aan de gevolgen van klimaatverandering,
om de samenleving klimaatbestendig te maken.
In het eerste hoofdstuk schetste ik de verwachte effecten van
klimaatverandering in België. De aanpassing hieraan vormt nu
het voorwerp van het Belgisch Adaptatieoverleg. Dit is een
nationale werkgroep, onder het mandaat van het
Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid, die 6 leden telt:
1 lid uit ieder Gewest (afkomstig uit de administratie
Leefmilieu), 1 lid uit het Federale Wetenschapsbeleid, 1 lid uit
de Federale Overheidsdienst Leefmilieu en 1 lid uit het
directoraat-generaal ontwikkelingssamenwerking (DGOS).
In dit Belgisch Adaptatieoverleg worden de Belgische gegevens
verzameld die nodig zijn voor het schrijven van een Nationale
Adaptatiestrategie, als voorbereiding van een Nationaal
Adaptieplan dat in 2012 in werking zou moeten treden.
Op nationaal niveau bestond er al een Nationaal Klimaatplan
2009-2012, opgesteld in de schoot van de Nationale
Klimaatcommissie. De nadruk ligt hierin vooral op de Belgische
strategie om te voldoen aan de doelstellingen van het
Kyotoprotocol. Aanpassing aan de klimaatverandering wordt
daarin summier behandeld, met een kort overzichtje van acties
die het Vlaams en Waals Gewest willen ondernemen.

26

De Gewesten hebben zelf ook al actie ondernomen voor het
opstellen
van
regionale
klimaatbeleidsplannen.
Het
klimaatbeleidsplan 2006-2012 van de Vlaamse overheid noemt
sectoren zoals landbouw, visserij, bosbouw en toerisme sterk
afhankelijk van de weersomstandigheden en bijzonder
kwetsbaar voor klimaatverandering, net zoals de bevolking in
lager gelegen gebieden. Het plan voorziet in een
“kosteneffectief Vlaams adaptatieplan” tegen 2010-2012, dat
“streeft naar een evenwicht tussen het zo klein mogelijk houden
van klimaatrisico’s en de gevolgen hiervan op de
sociaaleconomische ontwikkeling” (Vlaamse Overheid 2006). In
het klimaatbeleidsplan van het Waalse Gewest uit 2007 wordt
verwezen naar een aantal effecten van klimaatverandering
zoals verandering in de biodiversiteit en wijzigingen in
grondgebruik. Verwijzingen naar de mogelijke economische en
sociale effecten van klimaatverandering zijn in deze versie nog
niet opgenomen, net zoals verwijzingen naar de eventuele
aanpassing hieraan (Ministère de la Région wallonne 2007). Het
Brussels klimaatbeleidsplan bevat nog geen acties met het oog
op adaptatie op de effecten van klimaatverandering (BIM 2002).
Link met veiligheid
In de huidige klimaatbeleidsplannen komen verwijzingen voor
naar binnenlandse veiligheidssectoren, zoals energieveiligheid,
voedselveiligheid en gezondheid. Energieveiligheid, door de
afhankelijkheid van toevoer van energie vanuit het buitenland,
heeft
daarbij
een
eerder
impliciete
internationale
veiligheidsdimensie.
De internationale veiligheidsdimensie komt explicieter naar
voor bij de FOD Buitenlandse Zaken, waar de Directie
Veiligheidsbeleid (M1), de Directie Verenigde Naties (M2) en
de Directie Mondialisering – leefmilieu en wetenschapsbeleid
(M4.1) onder meer de Europese informele stuurgroep rond
klimaatverandering en internationale veiligheid (CCIS)
opvolgen. België lijkt met betrekking tot het aspect van
internationale veiligheid de aandacht te willen focussen op
conflictpreventieve initiatieven, zoals het ondersteunen van
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adaptatie, capaciteitsopbouw en strijd tegen degradatie van het
leefmilieu, onder meer door het mainstreamen van
klimaatverandering
in
de
Belgische
ontwikkelingssamenwerking, of door steun aan het
Environment and Security Initiative (ENVSEC).5

5. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
In België zullen we de komende 50 jaar op verschillende
manieren geconfronteerd worden met de effecten van
wereldwijde klimaatverandering. Er zijn de effecten in België,
die te maken hebben met wijzigende weerpatronen, en hun
impact
op
grondgebruik,
gezondheid,
economie,
energievoorziening, of toenemende kwetsbaarheid voor
noodsituaties en extreme omstandigheden (zoals droogte,
overstromingen, hittegolven of pandemieën) die zich vaker dan
nu zullen voordoen en intenser worden.
Sommige van deze effecten zullen een geleidelijke aanpassing
vergen, voor andere zal er een snellere adaptatie nodig zijn.
Bovendien kunnen er zich plotse veranderingen voordoen, die
in de modellen niet voorspeld of voorzien worden (de
zogenaamde tipping points; zie bijvoorbeeld Peiling & Dill 2009).
Ook in andere delen van de wereld, in regio’s waar
samenlevingen en individuen kwetsbaarder zijn, laten de
negatieve impacten van klimaatverandering zich nu al voelen.
De nood aan aanpassing gaat de beschikbare capaciteit te boven
en de toenemende environmental stress vergroot de druk op de
schaarser wordende hulpmiddelen nog verder.
Adaptatie is een strategie om de weerbaarheid tegen deze
negatieve impacten te vergroten en de risico’s ervan beheersen.
De vraag is nu waarop we ons moeten voorzien, wat de effecten
zijn waar we ons aan kunnen verwachten en welke
voorbereiding er getroffen moeten worden. Dit moet deel

5

Environment and Security Initiative (http://www.envsec.org/)
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uitmaken van een visie waarin het beleid op langere termijn de
risico’s voor de samenleving in rekening brengt en de kosten
die aan dat risiconiveau zijn verbonden.
In de Europese en Belgische documenten in verband met
adaptatiebeleid, wordt ‘veiligheid’ in de eerste plaats gezien
vanuit een niet-militaire dimensie. In het verlengde daarvan wil
ik in de aanbevelingen voor deze paper daarom ook niet pleiten
voor een uitbreiding van de rol van Defensie, om verveiliging6
van de problematiek te voorkomen. Centraal in deze
aanbevelingen staat het concept ‘klimaatbestendigheid’ binnen
de huidige opdrachten en taken van Defensie.
Klimaatbestendigheid werkt tweeledig: die van Defensie als
organisatie (infrastructuur/patrimonium en het operationele
luik) en de bijdrage van Defensie aan de klimaatbestendigheid
van de samenleving (cf. “hulp aan de natie”).
De aanbevelingen zijn opgedeeld in acties voor resultaten op
korte termijn en acties voor resultaten op langere termijn.
5.1. Acties voor resultaten op korte termijn
Evaluatie van de eigen klimaatbestendigheid
Defensie kan een evaluatie maken van haar eigen
klimaatbestendigheid, zowel op het vlak van operationaliteit als
op het vlak van de kwetsbaarheid van installaties en
patrimonium, waarbij de vraag moet gesteld worden wat de
impact is van klimaatverandering.

6

‘Verveiliging’ of securitization is een concept dat afkomstig is van de School van Kopenhagen uit de
internationale betrekkingen. In plaats van conflicten te verklaren vanuit machtspolitiek, zoals dat in de
jaren van de Koude Oorlog populair was, wilde deze onderzoeksschool nagaan hoe een bepaald
“neutraal” gegeven zodanig wordt gepolitiseerd tot het een veiligheidsprobleem is worden. Ze stelt
verveiliging voor als een proces, waarbij iemand een actie onderneemt om een doelpubliek te
overtuigen dat er een existentieel veiligheidsprobleem bestaat, waarvoor uitzonderlijke maatregelen
nodig zijn die in gewone omstandigheden niet geaccepteerd zouden worden (Buzan, Waever & de
Wilde, 1998). Zie ook Focus Paper 13 van het KHID met een voorbeeld van verveiliging van water in
het Nijlbekken (Deconinck, 2009).
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Bijdragen aan adaptatiestrategieën en plannen
De denkoefening rond de eigen klimaatbestendigheid van
Defensie kan bijdragen tot de Nationale en Europese
adaptatiestrategieën en –plannen, en voor de identificatie van
behoeften bij Defensie die ontstaan door de nood aan
aanpassing. Daarvoor moet Defensie wel worden betrokken bij
de organen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van
deze strategieën en plannen, wat op dit moment nog niet het
geval is. Meer specifiek kan Defensie input geven aan het
Belgisch Adaptatieoverleg, aan de Belgische piloot voor de
Europese adaptatiestrategie, en de Belgische contactpersoon
voor
de
Europese
informele
stuurgroep
rond
klimaatverandering internationale en internationale veiligheid
(CCIS).
Win-win door dubbel werk te vermijden
Door ook betrokken te worden bij de werkzaamheden van deze
werkgroepen, kan Defensie gebruik maken van de ervaringen
en bevindingen van de andere betrokken actoren voor de
evaluatie van haar eigen klimaatbestendigheid. Op het vlak van
infrastructuur, grondgebruik of beheer van patrimonium wordt
Defensie immers met dezelfde kwesties geconfronteerd als
bijvoorbeeld de Federale en Gewestelijke overheden. Op die
manier wordt dubbel werk vermeden en kan het beleid van
Defensie ingepast worden in dat van de andere overheden.
Gegevensverzameling en early warning
In de Belgische en Europese beleidsdocumenten rond adaptatie
blijkt dat de behoefte aan goede kennis over de invloed van
klimaatverandering op de samenleving nog steeds heel groot is.
Defensie kan, als expertisecentrum bij uitstek over context en
dynamieken van conflicten, een bijdrage leveren aan het
invullen van deze behoefte. Defensie is een actor die in heel
diverse regio’s in de wereld letterlijk in het veld aanwezig is, en
die momenteel al wordt geconfronteerd met de effecten van
klimaatverandering. Dat maakt van Defensie een interessante
observator van de invloed die environmental change heeft op
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diverse aspecten van veiligheid. Vanuit de ervaringen en
waarnemingen op het terrein kan Defensie een bijdrage leveren
aan de gegevensverzameling die zo essentieel is voor de
opbouw van modellen en de analyses die de het begrip van de
relatie tussen klimaatverandering en instabiliteit/onveiligheid
moeten verbeteren.
De ontwikkeling van een gevoeligheid voor effecten van
klimaatwijziging in de regio’s waar Defensie actief is, biedt
mogelijkheden voor de ontwikkeling van early warning
mechanismen die preventief kunnen werken in gebieden die
kwetsbaar zijn voor de gevolgen van environmental change.7
5.2. Acties voor resultaten op langere termijn
Rampenparaatheid in eigen land en binnen de EU
Extremere weersomstandigheden in België, zoals hittegolven,
droogte of overstromingen, betekenen dat Defensie een grotere
mate van rampenparaatheid aan de dag moet leggen om
bijvoorbeeld gespecialiseerde logistieke ondersteuning te
bieden tijdens een binnenlandse noodsituatie (“hulp aan de
natie”).
In het kader van de Nationale Adaptatiestrategie zal de
oefening gemaakt moeten worden hoe deze paraatheid zich
vertaalt in de nood- en interventieplanningen zoals die nu
voorzien zijn in het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006
(Belgisch Staatsblad, 2006), en in de taken van de verschillende
veiligheidsactoren (politie, brandweer, civiele bescherming).
Ook binnen de grenzen van de Europese Unie zijn er regio’s die
in ernstige mate te kampen zullen krijgen met problemen als

7

Zie bijvoorbeeld het Platform on the promotion of early warning, van de UN International Strategy for
Disaster Reduction (http://www.unisdr.org/ppew/), en het rapport van IPCC Werkgroep II over
“Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation”, dat in
2011 moet uitkomen (http://ipcc-wg2.gov/AR5/extremes-sr/).
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gevolg van de impact van klimaatverandering.8 Niet voor niets
vernoemde het Witboek het belang van de onderlinge
solidariteit binnen de Europese Unie. In Europa worden er
grote verschillen verwacht in de mate waarin landen of regio’s
te lijden hebben onder de effecten van klimaatverandering en
waar de menselijke veiligheid – en misschien ook politieke
stabiliteit – bedreigd worden. Er wordt verwacht dat landen in
zuidelijk Europa het meest te lijden zullen hebben van de
effecten van de opwarming, en juist deze regio is momenteel
financieel kwetsbaar – een probleem waarvoor de Europese
solidariteit al op de proef is gesteld.
Ontstaat door deze nieuwe omstandigheden een nieuwe
invulling van de opdrachten van Defensie? Wat zijn dan de
gevolgen op het vlak van opleiding en beschikbaarheid van
manschappen en materieel? Dit is een kwestie waar het beleid
antwoord op moet geven, en moet afwegen hoe/of hiermee
rekening moet worden gehouden in het kader van de lopende
herstructurering. Vooral op het vlak van materieel zullen
aanpassingen, die misschien pas in 2030 hun effect moeten
bewijzen, nu al in de planning moeten worden opgenomen.
Operaties in het buitenland
Ook het internationale aspect van de inzet van ondersteuning
in noodsituaties is belangrijk. De grootste problemen worden
verwacht in ontwikkelingslanden, waar de weerbaarheid tegen
de negatieve impact van veranderingen in het milieu nu al
beperkt is. Klimaatbestendigheid is hier bijzonder gering en
bedreiging voor menselijke veiligheid groot. Verwacht wordt
dat noodsituaties als gevolg van klimaatverandering in
frequentie en intensiteit zullen toenemen, en op hun beurt
bestaande spanningen en instabiliteit zullen vergroten
(multiplicatoreffect). De Europese Unie sprak in dit verband al
expliciet de bekommernis uit over de gevolgen van menselijke
8

Zie bijvoorbeeld de rapporten, het kaartmateriaal en de discussion papers over de impact van
klimaatveranderingen op diverse sectoren (landbouw, gezondheid, watervoorraden en kustgebieden) op
de website over adaptatie van de Europese Raad (Council of the European Union, 2010).
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onveiligheid voor de internationale
veiligheid van de lidstaten van de EU.

veiligheid

en

de

Wereldwijd zal de behoefte toenemen aan een inzet voor hulp
tijdens noodsituaties (disaster relief), de bescherming van
humanitaire hulpoperaties, peace keeping en peace supporting.
Noodsituaties hebben ook impact op de Belgische staatsburgers
in het buitenland, die in problemen raken en geholpen moeten
worden. Hoe Defensie deze taak kan uitvoeren, maakt
voorwerp uit van toekomstig beleid. Het is belangrijk dat de
reflectie daarover nu al begint, en dat in dit kader gekeken
wordt naar de nodige capaciteit, internationale samenwerking
en afspraken over specialisatie. De discussie binnen Europa
over een Human Security Response Force9 of de EU Battle Groups10
past hierin.

9

In het Barcelonarapport uit 2004, opgesteld in opdracht van de Europese Raad, bevelen de auteurs
aan om een Human Security Response Force op te richten, met een onderdeel dat verantwoordelijk is
voor civiel-militaire planning, een onderdeel met 5.000 manschappen in een hogere staat van
paraatheid en een onderdeel bestaande uit 10.000 manschappen in een lager niveau van paraatheid
(Council of the European Union, 2004).

10

Voor dit laatste verwijs ik ook naar Focus Paper 18 van P.-J. Parrein over het inzetkader van de EU
Battle Groups.
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