Verhaal demonstratie 29 maart 2022 bij EhvA
Dag mede-demonstranten, dag voorbijgangers,
Fijn dat u er bent.
Mijn naam is Bernard Gerard en ik sta nu hier op de eerste plaats namens Milieudefensie
Eindhoven en Operatie Klimaat Eersel.
De vreselijke oorlog in de Oekraine bewijst nog eens dat wij snel onze afhankelijkheid van
gas en olie moeten verminderen. Het grotere doel is om de opwarming van de aarde onder
de anderhalve graad te houden.
Het bedrijfsleven speelt hierin nog niet de rol die het zou moeten spelen. Daarom heeft
Milieudefensie eerst met succes de Shell aangepakt. Daarna heeft Milieudefensie 29 grote
bedrijven aangeschreven met de Shell-uitspraak als basis. Ze moeten voor 15 april a.s. een
klimaatplan indienen waarin de broeikasgasemissies, gemeten over hun hele
handelsketen, in 2030 45% lager zijn dan in 2019.
Wij staan hier concreet nu omdat Milieudefensie in den lande die 29 bedrijven op 29 maart
wil herinneren aan dat klimaatplan.
De Schiphol Group is een van de 29 aangeschreven bedrijven, en Eindhoven Airport is een
onderdeel van de Schiphol Group. Wij als regionale actievoerders willen dat ons regionale
vliegveld bijdraagt aan het klimaatplan van de Schipholgroep als geheel.
Ik sta hier met twee petten op.
Mijn andere pet is die van de regionale omwonenden- en milieuorganisaties. Die zijn al
vele jaren met het vliegveld bezig, in eerste instantie vanwege geluid en openingstijden,
maar steeds meer ook vanwege luchtkwaliteit en klimaat. Ze zijn verenigd in de koepel
Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2). Milieudefensie Eindhoven is lid van die koepel.
BVM2 is zowel betrokken bij actie tegen als overleg met de luchtvaartwereld. Ga eens op
onze site kijken https://bvm2.nl/ en word eventueel ondersteuner. Dat kan als persoon of
als groep.
Ons oordeel als BVM2 is dat de dochteronderneming Eindhoven Airport
verduurzamingsstappen zet die de goede richting hebben, maar die niet ver genoeg gaan
om business as usual door te kunnen blijven vliegen.
Tot slot drie praktische dingen:
• Ik heb kaarten om naar de CEO’s van de 29 bedrijven te sturen. Die heb ik bij me.
• De tekst van dit verhaal kan bij mij opgevraagd worden, met mijn contactgegevens
• Wie met de campagne mee wil helpen, kan zich bij mij melden
bjmgerard@gmail.com
06-81315549

