
 

 

 

 

World Wide Views  

over de wereldwijde opwarming 
 

Wereldwijde burgerraadpleging over klimaatbeleid 

 

Op 26 september 2009 lanceert World Wide Views (WWViews) de allereerste, heel de 

wereld omvattende democratische raadpleging in de geschiedenis van de planeet, over 

de wereldwijde klimaatopwarming. WWViews stelt burgers van overal ter wereld in de 

gelegenheid om hun standpunt te bepalen en mede te delen omtrent de centrale 

kwesties in de klimaatonderhandelingen van de V.N., die plaatsvinden in december 

2009 in Kopenhagen (COP15). De voornaamste doelstelling van WWViews is om een 

ruime groep van burgers van overal in de wereld de kans te geven om invloed uit te 

oefenen op het wereldwijde klimaatbeleid. Een overkoepelende doelstelling is ook om 

een baanbrekend precedent te scheppen, door te laten zien dat politieke 

besluitvormingsprocessen op wereldwijde schaal aan kwaliteit winnen, als ook gewone 

burgers hun bijdrage leveren. 

 

Iedereen zal moeten leven met de gevolgen van de klimaatverandering en COP15. Maar 

niemand, ook niet de afgevaardigden op COP15 of de media, heeft tot nog toe de kans 

gehad de goed geïnformeerde en weloverwegen standpunten te vernemen van gewone 

burgers van overal ter wereld. Die informatie is van vitaal belang, wil COP15 tijdig de 

juiste maatregelen nemen met het oog op ons wereldwijde algemeen belang. WWViews 

zal op die manier sociale kennis genereren waaraan dringend behoefte is en die op geen 

andere manier toegankelijk is. WWViews is zeer kosteneffectief en vormt een van de 

meest ambitieuze, vernieuwende en verstrekkende projecten die in samenhang met 

COP15 worden opgezet. 

 

Het project 

 

WWViews is gestructureerd als een globale alliantie van individuen en instellingen, 

waaronder overheidsorganisaties, ngo’s en universiteiten. Leden van de alliantie die 

Nationaal Partner worden bereiden nationale WWViews-raadplegingen voor. Andere 

leden houden zich bezig met de media of met fondsenwerving, communiceren de 

resultaten naar de beleidsmakers of fungeren als ambassadeurs van het project. Er 

bestaan al plannen voor 56 raadplegingen in 46 landen, waaronder enkele machtige 

spelers in het beleid rond klimaatopwarming, zoals China, India, Rusland, Indonesië, de 
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Verenigde Staten en de Europese landen die dicht staan bij het COP15-proces, maar 

ook zwaargewichten uit alle continenten. WWViews geniet van een sterk momentum en 

zal tot midden 2009 blijven uitbreiden, met de ambitie om minstens 50 landen te 

vertegenwoordigen. 

 

Op één en dezelfde dag, 26 september, twee maanden vóór de COP15-klimaattop, 

zullen de WWView-partners hun nationale raadplegingen organiseren. Bij elk daarvan 

zijn een honderdtal gewone burgers betrokken, zodanig gekozen dat ze keurig de 

demografische diversiteit van hun regio’s weerspiegelen. Ze komen samen om door 

middel van een gestructureerde dialoog een antwoord te formuleren op een identieke 

lijst van vragen. Ruwweg 6.000 deelnemende burgers zullen zich buigen over kwesties 

die centraal staan in de onderhandelingen op COP15. De deelnemers zullen stemmen 

over vragen en aanbevelingen voor prioritaire actie voorstellen op drie thematische 

terreinen: doelstellingen van het klimaatbeleid, delen van de lasten en mechanismen 

voor een klimaatbeleid (quotasysteem, aanpassingsmaatregelen, 

technologieoverdracht, enz.). WWViews zal de resultaten van de raadplegingen 

onmiddellijk wereldwijd publiceren en verspreiden via het web en zodoende de hele dag 

door voor spanning, opwinding en mediabelangstelling zorgen. 

 

De methode 

 

De hybride methode die WWViews hanteert is gebaseerd op decennia van innovatie 

door de Danish Board of Technology (DBT), de raad voor technologisch 

aspectenonderzoek van het Deense parlement, en andere organisaties, bij het 

betrekken van burgers bij politieke besluitvormingsprocessen. De burgerraadplegingen 

van WWViews beginnen met het aanreiken van evenwichtig informatiemateriaal. 

Wetenschappelijke experts, politieke beslissingnemers, een waaier aan andere 

betrokkenen en internationale focusgroepen van burgers leveren een bijdrage tot het 

formuleren van de vragen en het samenstellen van de infopakketten, die centraal 

verdeeld worden door de DBT en omgezet in de verschillende lokale talen. 

 

De principes 

 

Beter bekende methoden van burgerraadpleging, zoals opiniepeilingen, bieden een 

momentopname van de opvattingen van een relatief ongeïnformeerde bevolking. 

WWViews daarentegen genereert kennis met een unieke meerwaarde voor 

verantwoordelijken, zoals de afgevaardigden op COP15, die beslissingen moeten nemen 

in het algemeen belang. Via overleg vernemen burgers, die zelf geen belangengroepen 

vertegenwoordigen, wat concurrerende groepen van experts en stakeholders denken, 

toetsen ze hun ideeën aan andere opvattingen en komen tot een weloverwogen oordeel 

waarin al die nieuwe informatie geïntegreerd wordt met hun eigen waarden, 

wereldbeeld en levenservaring. De resultaten van dat overleg vormen een cruciale 

realiteitstest die beslissingnemers in staat stelt om bijvoorbeeld de opvattingen te 
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vergelijken van tegenover elkaar staande groepen van stakeholders die elk beweren het 

algemeen belang na te streven. 

 

De resultaten van WWViews zullen de morele en politieke meningen weerspiegelen van 

een demografisch divers staal van burgers van over de hele aardbol en een goed beeld 

geven van hun voorkeuren en oplossingen, waar het gaat om het wereldwijde algemeen 

belang. We verwachten dat de resultaten een cruciale vorm van politiek kapitaal zullen 

vormen, van grote en langdurige waarde voor de vele actoren in het beheer van de 

klimaatverandering, gaande van beleidsanalisten, over groepen van stakeholders, 

journalisten, tot COP15-afgevaardigden en andere politieke leiders. 

 

Impact en maatschappelijke meerwaarde 

 

De ervaring leert dat burgerparticipatie gezaghebbender wordt naarmate de link met de 

politieke besluitvorming hechter is. Eerdere burgerraadplegingen door de DBT hebben 

school gemaakt in dat verband. Daarom ook heeft de DBT, vanaf de eerste stadia in de 

planning van WWViews, de prioriteit naar voor geschoven van een sterke band met de 

beleidmakers die bij de planning en organisatie van COP15 betrokken zijn. We willen die 

band in de loop van 2009 voort blijven ontwikkelen. Het feit dat de DBT door het 

Deense parlement is opgericht en zich in Kopenhagen bevindt, waar ook de COP15-top 

bijeen zal komen, is een aanzienlijk voordeel. 

 

WWViews zal voornamelijk impact hebben op de twee volgende domeinen: 

 

1. Klimaat 

• Informeren en beïnvloeden van COP15: WWViews heeft het voordeel van een 

goede toegang tot de COP15-organisatie, aangezien de Deense Klimaatminister, Mevr. 

Connie Hedegaard die de top verwelkomt, ook een officiële ambassadeur is van 

WWViews. Het doorspelen van de projectresultaten naar de respectieve nationale 

delegaties, rechtstreeks en via de media, is de hoofdverantwoordelijkheid van de 

nationale partners, in de loop van de twee maanden voorafgaand aan COP15. We 

bezorgen een overzicht van de projectresultaten aan alle COP15-delegaties. Ook zullen 

de WWViews-resultaten visueel aanwezig zijn in het straatbeeld van Kopenhagen. 

Daarnaast verwachten we dat politici en stakeholders ruchtbaarheid zullen geven aan 

WWViews-projectresultaten die hun instemming wegdragen.  

• Naar een grotere publieke bewustwording: WWViews zal een ambitieuze 

wereldwijde mediastrategie implementeren. Die aanwezigheid in de media — idealiter 

met uitgebreide aandacht van internationale radio- en televisiekanalen, kranten, web en 

andere nieuwe media — zal beleidsmakers, stakeholders en burgers overal ter wereld 

sterker bewust maken van de klimaatproblematiek. 

• Betrokkenheid van grote groepen burgers: We hebben recent de handen in 

elkaar geslagen met Involve, een ngo uit het Verenigd Koninkrijk die het project zal 

uitbreiden met een krachtige aanvullende Web 2.0 follow-up en publieksbetrokkenheid 
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door middel van online leeronderzoek en stemming, waardoor we op een economische 

manier nog meer landen en burgerparticipanten bereiken (we streven naar meer dan 

een miljoen mensen wereldwijd). 

 

2. Democratie 

• Bouwen aan de democratie in globaal bestuur: WWViews is de allereerste, quasi 

simultane wereldwijde oefening in burgerparticipatie ooit. Al zo’n twee decennia lang 

bewijzen burgerraadplegingen extreem waardevol te zijn op nationaal niveau. De 

voorbije vijf jaar werden ook met succes Europees burgeroverleg georganiseerd. 

WWViews breidt die schaal nu uit naar de hele wereld en koppelt de raadpleging 

rechtstreeks aan een globaal proces van politieke besluitvorming.  

• Uitbreiden van de participatie: 

WWViews zal in verschillende landen verspreid over de hele wereld de 

publieksparticipatie in politieke besluitvormingsprocessen demonstreren en op de kaart 

zetten, ook in heel wat landen waar dergelijke vormen van participatie tot nog toe 

zeldzaam waren. 

• Capaciteitsopbouw: WWViews brengt een duurzaam netwerk tot stand van 

instellingen en getrainde projectmanagers die toekomstige WWViews-projecten over 

andere onderwerpen zullen kunnen dragen. 

• Promoten van samenwerking via het internet: WWViews vormt ook een 

belangrijk cultuuroverschrijdend experiment in complexe, op het internet gebaseerde 

samenwerkingsvormen tussen instellingen. 

 

Nationale partners in de WWViews-alliantie 

Projectmanagers en facilitatoren uit 44 landen van over de hele wereld kwamen van 23 

tot 25 maart bij elkaar in Kopenhagen voor een WWViews-trainingworkshop voor 

Nationale Partners. 

 

Contacten: 

 

Willy Weyns, projectmanager,  

willy.weyns@vlaamsparlement.be, +32 2 552 40 52  //  +32 495 59 85 25 

 

Lieve Van Damme, communicatiemanager, 

lieve.vandamme@vlaamsparlement.be, +32 2 552 40 49 

 

 


