
Dertien stappen naar een eerlijk transport systeem  
en snelle reductie van het aantal vliegbewegingen 

Terwijl minder dan 10% van de wereldbevolking 
ooit heeft gevlogen5, zijn het vooral de niet-vlie-
gers die het zwaarst te lijden hebben onder de 
klimaatcrisis en de negatieve effecten van de 
uitbreiding van luchthavens, zoals landroof, lawaai 
en gezondheidsproblemen. De gemeenschappen 
in het globale Zuiden6, die nauwelijks hebben 
bijgedragen aan de crisis, worden het zwaarst 
getroffen. Het probleem van de luchtvaart maakt 
deel uit van een groter verhaal van onrechtvaardig-
heid: Het is in strijd met de noodzaak om het ge-
bruik van fossiele brandstoffen uit te bannen; het 
is verbonden met het militair-industriële complex; 
het houdt ook verband met de ongepaste invloed 
van het grootkapitaal op het overheidsbeleid, met 
inbegrip van handel, economische ontwikkeling 
en klimaat. De luchtvaart blijft afhankelijk van 
fossiele brandstoffen, maar de industrie promoot 
valse oplossingen, zoals nieuwe vliegtuigtechno-
logieën die nog niet bestaan. Ook compensaties 
(zie hieronder) en biobrandstoffen slagen er niet in 
de emissies te verminderen en brengen tegelijker-
tijd de voedselvoorziening, de biodiversiteit en de 
mensenrechten in gevaar.

Wij zijn mensen, gemeenschappen en organisaties 
van over de hele wereld, die zich bezighouden 
met de verschillende effecten van de luchtvaart: 
Sommigen van ons worden rechtstreeks getroffen 
door luchthaveninfrastructuur en de negatieve 
gevolgen voor de gezondheid van vervuiling en 
vliegtuiglawaai. Sommigen van ons zijn klima-
atactivisten en jongeren die op een gezonde 
planeet willen leven. Sommigen van ons leven in 
gemeenschappen die hun huizen, landbouwgrond 
en ecosystemen beschermen tegen landroof voor 
nieuwe luchthavens, uitbreiding van luchthavens, 
de productie van biobrandstoffen of projecten 
voor het compenseren van luchtvaartemissies. 
Sommigen van ons zijn academici, vakbondsmen-
sen, werknemers in de vervoerssector, milieu- en 
vervoersorganisaties uit de hele wereld en betrok-
ken bij initiatieven ter bevordering van alternatieve 
vervoerswijzen, zoals het spoor.

Business as usual is geen optie. Daarom staan wij 
voor de volgende dertien stappen om het vervoer, 
de maatschappij en de economie te hervormen en 
rechtvaardig en milieuvriendelijk te maken.

HET DILEMMA WIE WE ZIJN

1. De voetnoten worden uitgelegd op onze website: https://stay-grounded.org/position-paper/position-paper-nl/ 
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De luchtvaart is de meest 
schadelijke vorm van 
vervoer voor het klimaat¹ 
en één van de snelst 
groeiende bronnen van 
broeikasgasemissies². 
In de komende twee 
decennia verwacht de 
sector een verdubbeling 
van het aantal vliegtu-
igpassagiers³. Er is een 
enorme wereldwijde 
golf van luchtvaartuit-
breidingen aan de gang, 
met ongeveer 1200 
geplande luchthaven 
infrastructuurprojecten4. 
Veel luchthavenprojecten 
behoren tot de grootste 
en duurste megaprojec-
ten, waarvan sommige 
worden opgelegd door 
overheden die belangen 
van ondernemingen 
dienen.



Wat er voor nodig is  
1. Een rechtvaardige transitie 

We moeten een einde ma-
ken aan het overdreven 
vertrouwen op de meest 
vervuilende, klimaat- 
schadelijke vorm van ver-
voer, die wordt aangedre-
ven door een geglobali- 
seerde markteconomie. 
Dit vereist onderhande-

lingen en gezamenlijke planning met het oog op een transitie 
die niet ten koste zal gaan van de werknemers in de betreffende 
sectoren – hoewel er wel veranderingen worden aangebracht 
in wat we doen en hoe we werken. Het vraagt vervanging van 
mislukte privatiseringen door klimaatvriendelijke lokale initia-
tieven, goede arbeidsomstandigheden, openbaar eigendom en 
democratische verantwoording. Om dit te bereiken, in de aanwe-
zigheid van een op groei gerichte luchtvaartindustrie, vereist ook 
het overwinnen van de macht van ondernemingen. We hebben 
een vervoerssysteem nodig dat democratisch is gereguleerd en 
ge-pland, dat het algemeen belang bevordert en ondersteunt en 
dat geïntegreerd en ecologisch is. 

2. Een verschuiving naar andere  
 vervoerswijzen 

We moeten overstappen 
van schadelijke op milie-
uvriendelijkere vervoers- 
wijzen. Korte afstands-  
en sommige middellange 
afstandsvluchten kunnen 
worden vervangen door 
treinen in regio’s waar 
geschikte spoorweg-in-

frastructuur voorhanden is, of anders naar bussen/touringcars. 
Treinen hoeven niet per se hogesnelheidstreinen te zijn, maar 
dag- en nachtdiensten moeten aantrekkelijk en betaalbaar 
zijn en worden aangedreven door hernieuwbare energie7. Ook 
schepen en veerboten kunnen een alternatief zijn, als hun ener-
giebron “koolstofvrij” is (wind, batterij-elektriciteit, waterstof of 
ammoniak). 

3. Een economie van korte afstanden 
Het vrachtvervoer is 
verantwoordelijk voor 
een aanzienlijk deel van 
de koolstofemissies. In 
plaats van te streven naar 
een verdrievoudiging 
van het transportvolume 
tegen 20508, moeten we 
de vraag naar goederen 
uit verre landen verminde-
ren en lokale economieën 
ontwikkelen. Het gaat 
hier om klimaatbescher-

ming, niet om nationalistisch protectionisme. Dit kan en moet 
gebeuren naast de instandhouding van multi-culturele en open 
samenlevingen.

4. Veranderen van gewoontes  
 en manieren van leven 

De sociale normen en de 
normen op het werk, die 
overmatig vliegverkeer in 
de hand werken moeten 
we ter discussie stellen. 
Vrijetijdsreizen kunnen 
over het algemeen in de 
regio of via ‘slow travel’. 
Online conferenties 
kunnen veel werkreizen 

vervangen. We moeten vraagtekens zetten bij de toenemende 
gewoonte om naar verre regio’s te reizen, bij het maken van 
weekendtrips per vliegtuig en bij massatoerisme dat de lokale 
culturen en ecosystemen schaadt. 

5. Landrechten en mensenrechten 
Om een einde te maken 
aan de voortdurende 
onteigening, vervuiling, 
vernieling en ecocide 
veroorzaakt door de 
luchtvaartindustrie en 
aanverwante activiteiten, 
moeten de rechten van 
inheemse volken, lokale 
gemeenschappen, boeren9 
en vrouwen met betrek-

king tot het bestuur en de exploitatie van hun land en gebieden 
volledig worden erkend en gerespecteerd. Dit draagt ook bij aan 
het waarborgen van voedselsoevereiniteit en het beschermen 
van de bestaansmiddelen, het werk, de cultuur en de gebruiken 
van volkeren. Aanhoudend, gezondheidsbedreigend geluid van 
overvliegende vliegtuigen in de buurt van luchthavens dient te 
worden verminderd. 

6. Klimaatrechtvaardigheid 
Klimaatrechtvaardigheid 
is meer dan een juridisch 
proces. Het vereist dat 
samenlevingen een “goed 
leven voor allen”¹0 boven 
de winst voor enkelen 
stellen. Dit omvat recht-
vaardigheid voor iedereen 
– nu en voor toekomstige 
generaties. Het omvat 
ook de strijd tegen alle 
vormen van discriminatie 

op grond van geslacht, afkomst, ras, klasse, religie of seksuele 
oriëntatie¹¹. Het betekent dat het globale Noorden¹² en de rijke 
wereldburgers verantwoordelijk zijn voor een groter deel van de 
inspanningen om de klimaatcrisis te bestrijden en de gevolgen 
ervan te mitigeren, met inbegrip van financiële compensatie 
voor aansprakelijkheid en schadeloosstelling. Klimaatrecht- 
vaardigheid betekent ook dat mensen uit het globale Zuiden het 
recht hebben om zich te verzetten tegen neokoloniaal klimaat- 
beleid zoals het compenseren van emissies, geo-engineering en 
biobrandstoffen (zie stappen 11, 12, 13).



7. Sterke politieke toezeggingen 
Om de opwarming van 
de aarde te beperken tot 
1,5°C en fossiele brand-
stoffen in de grond te 
houden, kunnen we niet 
vertrouwen op vrijwillige 
beloften. We hebben 
bindende en afdwingbare 
regels nodig, evenals 
duidelijk gedefinieerde 
limieten voor de uitstoot 

van broeikasgassen. Het is noodzakelijk dat de emissies van de 
internationale luchtvaart deel uitmaken van de nationale emis-
siereductie-inspanningen in het kader van het UNFCCC-proces¹³ 
en dat een eind wordt gemaakt aan de huidige gijzeling van 
overheidsbeleid door ondernemingen. Op alle niveaus – lokaal, 
nationaal en regionaal – hebben we bindende doelstellingen, 
transparantie en zinvolle democratische participatie nodig. We-
reldwijde doelstellingen zijn belangrijk, maar er zijn ook striktere 
regionale en lokale maatregelen en reguleringen nodig, zoals 
kerosinebelastingen, BTW¹4, tickettaxen, frequent flyerheffingen, 
milieunormen voor vliegtuigen, beperkingen van het aantal vlieg-
tuigbewegingen en moratorium’s op luchthaveninfrastructuur.

Wat moet worden vermeden? 
8. Nieuwe luchthavens  
 en luchthavenuitbreiding 

Een moratorium op de 
bouw en uitbreiding 
van luchthavens is 
noodzakelijk. Dit omvat 
commerciële en indus-
triële ontwikkelingen 
rond luchthavens ten 
dienste van de groei van 
de luchtvaart, waaronder 

aerotropolis¹5 (luchthavensteden) en Special Economic Zone 
projecten. Er moet worden nagedacht over gemeenschappen 
die geïsoleerd zouden zijn zonder toegang tot luchtvervoer en 
er moet worden gezocht naar ecologische manieren om ze met 
elkaar te verbinden. 

9. Voorrechten voor de luchtvaartindustrie 

De luchtvaart mag niet langer een bijzonder voordeel genieten 
ten opzichte van andere vervoerssectoren. Luchtvaartmaat-
schappijen, luchthavens en vliegtuigfabrikanten krijgen enor-
me subsidies en belastingvoordelen – de belangrijkste reden 
waarom veel vluchten zo goedkoop zijn. Weinig landen belasten 
kerosine en er zijn zelden BTW of passagiersbelastingen. Enkele 

punten van zorg zijn onder meer: overheidsfinanciering van 
financiële reddingsoperaties voor luchtvaartmaatschappijen, 
subsidies voor vluchten, overheidsfinanciering van schuldenver-
lichting voor luchthavens, productie en aankoop van vliegtuigen, 
exportkredieten en staatssteun voor nieuwe luchthaveninfras-
tructuur¹6. 

10. Marketing luchtvaartindustrie 
Er moet een einde komen 
aan de systematische 
stimulansen voor het 
luchtverkeer. Deze omvat-
ten vlucht gerelateerde 
advertenties of andere 
marketing door de reis-, 
luchtvaart- en vliegtu-
ig-industrie. Frequent 
Flyer Programma’s (FFP)
moeten worden beëindigd, 
omdat ze het imago van 

vliegen als statussymbool aanzienlijk versterken¹7. Deze ingrij-
pende acties hebben precedenten. Sommige landen verboden 
sigarettenadvertenties tientallen jaren geleden, ondanks de 
alomtegenwoordigheid van roken (en de advertenties) en de 
gepercipieerde rechten van rokers. Sommige landen hebben 
binnenlandse Frequent Flyer Programma’s al verboden¹8. 

11. Offsetting 

De huidige mitigatiestrategie van klimaat compensatie is een 
valse oplossing die wordt gestimuleerd door de luchtvaartindus-
trie en de door haar beperkte toezichthouders¹9. Luchtvaart- 
maatschappijen en luchthavens baseren zich voornamelijk op 
de misleidende veronderstelling dat ze de uitstoot niet kunnen 
verminderen, maar deze kunnen compenseren door Carbon 
Credits van anderen te kopen – zoals herbebossingsprojecten 
of waterkrachtcentrales waarvan wordt beweerd dat ze tot 
emissiereducties leiden. Luchthavens proberen ook vaak de 
vernietiging van ecosystemen te legitimeren door het verlies aan 
biodiversiteit te compenseren. Koolstofcompensaties leiden niet 
tot echte emissiereducties²0 en biodiversiteitsverliezen kunnen 
in werkelijkheid niet worden gecompenseerd²¹. Offsetprojecten 
leiden vaak tot lokale conflicten of landroof. Dit geldt met name 
voor land- of bosbouwprojecten zoals REDD+²². Compensatie 
is onrechtvaardig en leidt af van de dringende noodzaak om de 
verwoesting te verminderen en niet te verplaatsen.



12. Biobrandstoffen 

ReVervanging van fossiele kerosine door biobrandstoffen is een 
vals en zeer destructief vooruitzicht. Biobrandstoffen kunnen 
niet worden geleverd op de schaal die de industrie nodig zou 
hebben²³. Een grootschalig gebruik van biobrandstoffen in vlieg-
tuigen zou (direct en indirect) leiden tot een enorme toename 
van ontbossing en veendrainage en daardoor tot een enorme 
koolstofuitstoot. Het zou ook leiden tot landroof en schendingen 
van de mensenrechten, waaronder gedwongen uitzetting en het 
verlies van voedselsoevereiniteit²4.

13. De illusie van technologische oplossingen 
We moeten de verleiding 
van het greenwashen 
van de luchtvaartindus-
trie vermijden. Mogelijke 
toekomstige technische 
verbeteringen voor vlieg-
tuigen en vliegverkeer zijn 
geïdentificeerd en moeten 
blijven onderzocht, maar 
we moeten erkennen dat 
deze ontoereikend zijn 

en zullen blijven om de emissieproblemen van de luchtvaart 
op te lossen. De voorspelde efficiëntie verbeteringen in het 
brandstofverbruik worden overtroffen door historische, huidige 
en geplande groeipercentages van het luchtreizen en het luch-
tvrachtvervoer (een fenomeen dat bekend staat als het “rebound 
effect”). Stapsgewijze veranderingen in de luchtvaarttechnologie 
zijn onzeker en zullen pas over tientallen jaren van kracht worden. 
Gezien de urgentie van onmiddellijke emissiereducties is het te 
riskant om uit te gaan van twijfelachtige scenario’s, zoals een 
sector brede introductie van elektrische vliegtuigen, waarmee de 
aandacht wordt afgeleid van de dringend benodigde onmiddel-
lijke emissiereducties²5. Zelfs toekomstige op elektromotoren 
aangedreven vliegtuigen zouden schadelijk zijn zonder stren-
ge duurzaamheidscriteria en een vermindering van het aantal 
vliegtuigbewegingen²6. De komende decennia zal een koolstofvrij 
luchtverkeer of een “koolstofneutrale groei” dan ook een illusie 
blijven.

Let's get active  
STAY GROUNDED is een groeiend wereldwijd netwerk 
van initiatieven, organisaties en activisten die wereldwijd 
samenwerken om een rechtvaardig, milieuvriendelijk 
transportsysteem naar voren te brengen en vliegreizen 
snel terug te dringen. 
 
Activiteiten omvatten: ondersteuning van getroffen 
gemeenschappen; campagnes; onderzoek; analyse van 
beleid en industrie; demonstraties en directe actie. Wij 
roepen op tot solidariteit met de mensen die al door de 
klimaatverandering worden getroffen, met degenen die 
strijden tegen luchthavenprojecten, met degenen die de 
bossen beschermen en de rechten van inheemse volkeren 
beschermen, met degenen die alternatieven voor vliegtui-
gen bevorderen en met degenen die zich inzetten voor een 
rechtvaardige overgang.

De klimaatcrisis is niet alleen een milieukwestie. Het is 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en moet 
worden aangepakt door onze krachten te bundelen. Wij 
nodigen alle belanghebbenden uit zich bij ons aan te 
sluiten en zich in te zetten voor de uitvoering van deze 13 
noodzakelijke stappen.

Wilt u deze position paper binnen uw groep of organisatie 
bespreken en op het formulier aangeven of u dit manifest 
ondersteunt? U kunt daarbij ook aangeven of uw organisa-
tie zich aan wil sluiten bij ons netwerk en onze activiteiten. 
stay-grounded.org/position-paper/position-paper-nl/
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