
De hele planeet vecht op dit moment tegen het coronavirus en talloze mensen 
verliezen hun inkomen. In volle crisis vraagt de luchtvaartindustrie overheidssteun, 
gefi nancierd met belastinggeld, zonder daar verdere voorwaarden te willen aan 
verbinden. En dat terwijl het juist de luchtvaart was zich die zich de afgelopen jaren 
telkens opnieuw sterk verzette tegen elke poging om paal en perk te stellen aan de 
oneerlijke belastingvrijstellingen. Bovendien weigerde de sector om een substantië-
le bijdrage te leveren aan de wereldwijde beperking van de CO2-uitstoot – met een 
signifi cante vermindering van het vliegverkeer als één van de noodzakelijk te nemen 
maatregelen.

Niet alleen is de luchtvaart nu al verantwoordelijk voor 5 tot 8 procent van de 
wereldwijde klimaatimpact – vooral veroorzaakt door een kleine groep geprivile-
gieerde frequent fl yers, de sector bleef steeds voluit inzetten op voortdurende groei. 
De afgelopen decennia werden enorme winsten geboekt op de rug van slecht 
betaalde medewerkers én ten koste van het klimaat.

Werknemers die getroffen worden door de huidige crisis verdienen steun, maar we 
mogen niet aanvaarden dat de luchtvaartindustrie de winsten privatiseert maar de 
verliezen afwentelt op de overheid en dus de belastingbetaler. Als we de structurele 
problemen, die onze samenleving en economie zo kwetsbaar maken voor een crisis 
als deze niet aanpakken, zullen we bij een volgende crisis zo mogelijk nóg kwets-
baarder zijn, omdat de ongelijkheid binnen en tussen landen alleen maar toeneemt 
en de ecologische en klimaatproblemen alleen maar zorgwekkender worden.

Overheidssteun mag er niet toe leiden dat de luchtvaartindustrie na het bedwingen 
van de Covid 19-crisis zomaar kan terugkeren naar het model van het verleden: 
iedere vorm van steun aan de sector moet vooral gericht zijn op de werknemers en 
het klimaat.
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Steun voor de lucht-
vaartsector enkel onder 
strikte voorwaarden
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are real, measurable and additional?

Most Offsets Don't Really
Reduce Emissions
Only 2% of CDM (Clean Development Mechanism) 
offset projects have a high likelihood of ensuring 
that emission reductions are additional and not 
over-estimated. These numbers come from a 
report to the European Commission by the German 
Öko-Institut. It assessed CDM, a mechanism of the 
Kyoto Protocol and the biggest supplier of offset 
credits to date. The study concludes that many of 
the shortcomings identified are inherent to offsets 
in general, not least the considerable uncertainty 
involved in the assessment of additionality.

Source: 
Öko-Institut for EU-Commision (2016): https://tinyurl.com/ybk7xybl
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WIJ VRAGEN:

1. “EERST DE MENSEN” 
In plaats van bestuursraden en hun businessmodellen en aandeelhouders te 
redden, moet fi nanciële hulp erop gericht zijn om werknemers een sterke sociale 
bescherming en sociaal vangnet te bieden. Tijdens de crisis moet een reëel basi-
sinkomen voorzien worden voor boordpersoneel, piloten, grondpersoneel en alle 
andere getroffen werknemers.

2. EEN RECHTVAARDIGE TRANSITIE: NAAR EEN KLIMAAT VEILIGE 
MOBILITEIT
Overheidssteun voor de luchtvaart kan enkel op voorwaarde dat de luchtvaartindus-
trie zich onverkort verbindt aan de mondiale klimaatdoelstelling om de temperatu-
urstijging te beperken tot 1,5 graden. De emissies moeten in absolute termen afne-
men, zonder dat daarbij gebruik gemaakt wordt van twijfelachtige methodes zoals 
offsetberekeningen. Ook biofuels zijn geen oplossing, aangezien ze beslag leggen 
op landbouwgronden en daarbij een reëel gevaar vormen voor zowel het milieu als 
de voedselvoorziening. ‘Groen vliegen‘ is een illusie, daarom moet de luchtvaart af-
nemen in omvang. Met het oog op de transitie en een rechtvaardig herstel naar een 
klimaatveilige mobiliteit moeten beslissingen genomen worden op democratische 
gronden en moet de luchtvaart in publieke handen komen. Overheden moeten de 
transitie faciliteren: er moeten systeembrede veranderingen komen van het vervoer 
en transport, waarbij betaalbare toegang tot alternatieve vervoersvormen zoals de 
trein moet worden voorzien. Tegelijkertijd moet voor luchtvaartwerknemers de reële 
mogelijkheid bestaan om uit deze vervuilende industrie te stappen en te kiezen voor 
een job in duurzame sectoren.
  
3. GEEN BELASTING? DAN OOK GEEN STEUN!
Het is niet eerlijk om luchtvaartbedrijven te redden met publiek geld terwijl ze zelf 
nauwelijks belastingen betalen. Op die manier geniet de sector van een oneerlijk 
concurrentievoordeel op minder vervuilende vervoersmodi. Daarom moet er een 
einde gemaakt worden aan belastingvrijstellingen: er moet een belasting komen op 
kerosine en in plaats van zogenaamde frequent fl yer-programma’s die het vliegen 
stimuleren, moeten er progressief toenemende belastingen ingevoerd worden voor 
veelvliegers.

Het is van het grootste belang om de huidige onbedoelde pauze in de luchtvaart 
aan te wenden om van start te gaan met de uitbouw van een klimaatvriendelijke 
transportsector, die  bovendien meer bestand is tegen toekomstige crisissen.

Deze eisen worden ondersteund door meer dan 250 
maatschappelijke organisaties: 
Stay Grounded (international) | Am Boden bleiben (GE) | Aterra (PT) | Bevar 
Jordforbindelsen (DK) | Biofuelwatch (UK) | Coordinadora de Pueblos y 
Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, 
el Agua y su Cultura (MX) | Ecologistas en Acción (ES) | Fairosene (EU) | 
Flight Free Australia | PCS Public and Commercial Services Union (UK) | 
Réseau Action Climat (FR) | Schipholwatch (NL) | Umverkehr (CH) | Peris-
kop (AU) | Possible (UK) | WEIT (GE) | Zomer Zonder Vliegen (BE)

350 Denmark | ActionAid (IE) | Alternatiba (FR) | Amigos de la Tierra (ES) | 
ASEED (NL) | Attac (GE) | Attac (FR) | Back on Track (Europe) | BBI Bündnis 
der Bürgerinitiativen (GE) | BUNDjugend (GE) | Carbon Market Watch (interna-
tional) | Center for Biological Diversity (US) | CommunityAIR (CA) | Ecomuni-
dades (MX) | EDGE Funders Alliance (international) | European Environmental 
Bureau (EU) | Fern (BE) | Federación Nacional de Energías Renovables (CO) | 
Fridays for Future (several cities) | GLOBAL 2000 / Friends of the Earth (AU) | 
Global Forest Coalition (international) | Greenpeace (international) ...

Find hier alle ondertekenaars: 
www.stay-grounded.org/savepeoplenotplanes

Stay Grounded
Neustiftgasse 36
1070 Vienna, Austria
www.stay-grounded.org
info@stay-grounded.org
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