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Burgers laten hun stem horen over het klimaatbeleid
Zaterdag 26 september 2009

Burgerconventie in het Vlaams Parlement
in het kader van de wereldwijde consultatie over klimaatverandering.
Met plechtige overhandiging (18.15u) van de aanbevelingen aan
Jan Peumans, voorzitter Vlaams Parlement.

De politieke wereldleiders waren eerder deze week in New York bij elkaar in voorbereiding op
COP15, de VN-top over klimaatverandering. Morgen 26 september echter zullen overal ter wereld
gewone burgers bijeenkomen om hun visie op de klimaatproblemen naar voor te brengen en na te
denken over hoe een klimaatakkoord voor de toekomst eruit moet zien.
Dit wordt de allereerste wereldwijde burgerraadpleging ooit.
Eén dag lang zullen in 38 landen over de hele wereld 100 burgers bijeen gaan zitten om met elkaar te
overleggen over het klimaatbeleid. Dat overleg vindt plaats onder de naam “World Wide Views on Global
Warming”. World Wide Views wordt voorlopig de grootste burgerraadpleging ooit. In heel uiteenlopende
landen als Canada, China, Oeganda, Indonesië en Chili, zullen mensen van verschillende achtergrond en
leeftijd discussiëren over de vraag hoe de politici de globale opwarming moeten aanpakken. In ons land gaat
de burgerconventie door in het Vlaams Parlement.
Wereldwijde burgerconsultatie
Doelstelling van World Wide Views is om de mening van gewone burgers over te brengen naar de politieke
beslissingnemers. Daarom zullen de resultaten van World Wide Views rechtstreeks worden overhandigd aan
Connie Hedegaard, die optreedt als gastvrouw voor de VN-klimaatconferentie (COP15). Samen met politieke
leiders van over de hele wereld zal zij in Kopenhagen beslissingen nemen met ver reikende gevolgen voor de
toekomst van de planeet. In Vlaanderen worden vandaag de resultaten overhandigd aan Jan Peumans,
voorzitter van het Vlaams Parlement.
World Wide views gebruikt in alle 38 deelnemende landen hetzelfde informatiemateriaal, aan de hand
waarvan de burgers kunnen kennismaken met verschillende dilemma’s die het klimaatdebat kenmerken. Op
basis van dat materiaal en hun eigen ervaring beantwoorden ze ook in alle landen dezelfde vragen. De
resultaten van alle landen worden geüpload naar www.wwviews.org. Naarmate ze beschikbaar worden,
zullen tijdens het 24 uur durende evenement drie internationale panels van experts de resultaten
becommentariëren tijdens live videoconferenties die door iedereen met toegang tot het internet gevolgd
kunnen worden.
Meer over het project leest u op www.wwviews.org, waar u ook een lijst van deelnemende
landen vindt en de resultaten zult kunnen volgen.
__________________________________________________________________________________
Voor extra informatie, vragen en contact met de organisatoren kunt u terecht op
Willy Weyns, willy.weyns@vlaamsparlement.be tel: 02 552 40 52 of 0495 59 85 25
of met Lieve Van Damme, lieve.vandamme@vlaamsparlement.be tel: 02 552 40 49 of 0478 58 60 32
Op ons mediaplatform vindt u vrij te gebruiken videomateriaal, foto’s en audio-interviews:
http://teknologiraad.surfoffice.eu/ (username=wwvpress, paswoord 269pressDown)
Persmededeling resultaten Vlaamse Burgerconventie 26 september, 18u30
Update info volgt op www.samenlevingentechnologie.be
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Feiten:
World Wide Views on Global Warming is een wereldwijde burgerraadpleging waartoe het initiatief werd
genomen door de Deense Raad voor Technologie, naar aanleiding van de VN-Klimaattop, die in december
2009 in Kopenhagen plaatsvindt. Het project loopt gedurende 24 uur en in 38 landen. Er nemen 4.500
burgers aan deel, waaronder 100 Vlaamse burgers in het Vlaams Parlement. De deelnemende individuen
werden willekeurig geselecteerd en hebben geen speciale kwalificaties om de vragen te beantwoorden. Wel
werd er gezorgd voor een goede spreiding wat leeftijd, gender, opleidingsniveau, beroep en etnie betreft.
In Brussel wordt de burgerconventie georganiseerd door het Instituut Samenleving & Technologie (het IST)
in het Vlaams Parlement. Het IST heeft een degelijke ervaring met het organiseren van burgerparticipaties
o.a over onderwerpen zoals GGO’s in voeding, Het Menselijk Brein, Auto en Gezondheid, Toekomstvisies van
de Vlaming. Meer info over deze instelling verbonden aan het Vlaams Parlement op:
www.samenelevingentechnologie.be
Inhoud en verloop van de burgervergaderingen:
Bij het begin van de bijeenkomst worden de deelnemende burgers in kleinere groepen verdeeld.
Gedurende de dag bespreken alle groepen de volgende 4 onderwerpen:
1. Klimaatverandering en de gevolgen ervan.
2. Langetermijndoelstellingen en het dringend karakter van het probleem.
3. Omgaan met de uitstoot van CO2.
4. De economische aspecten van technologie en technologische aanpassingen.
Elke groep krijgt eerst een presentatie rond de verschillende onderwerpen en problemen.
Elke groep bespreekt het onderwerp en de vragen.
De burgers antwoorden individueel.
De resultaten worden uitgebracht op wwviews.org, naarmate de bijeenkomsten afsluiten.
De groepen formuleren aanbevelingen voor de afgevaardigden op COP15:
Elke groep beraadslaagt over mogelijke aanbevelingen.
Elke groep kiest één aanbeveling.
De burgers gaan de verschillende groepen rond en lezen elkaars aanbevelingen.
Er wordt gestemd over de aanbevelingen van elke groep en de aanbeveling met de meeste stemmen wordt
toegevoegd aan de gezamenlijke wereldwijde resultaten.
Alle resultaten en info op www.wwviews.org en www.samenlevingentechnologie.be

