
Overzicht artikelen over COP26 (november 2021)  Pagina 1 van 4 

Artikelen over COP26 in Glasgow (november 2021) 

 

Trouw 29 oktober 2021, EVA RAMMELOO, China wil wel schoner worden, maar weet nog even niet 

hoe; Vergroening China. China is het meest vervuilende land ter wereld maar wil graag vergroenen. Toch 

moet de economie ook blijven draaien. Wat kan het land beloven op de komende milieutop in Glasgow? 

 

Volkskrant 29 oktober 2021, Peeperkorn, Marc, Glasgow is géén laatste kans, zegt Frans 

Timmermans. Maar er moet wel veel gebeuren. Natuurlijk is de klimaattop in Glasgow van groot belang, 

zegt Frans Timmermans, leider van de EU-delegatie. Maar we moeten niet doen alsof álles ervan afhangt. Dat 

leidt alleen maar tot klimaatwanhoop, of juist berusting in ons lot. Als we de klimaatdoelen willen halen – en 

dat kan nog steeds – moeten we eraan blijven trekken. 

 

Trouw 30 oktober 2021, HAVERMANS, ONNO, In Glasgow staan Noord en Zuid tegenover elkaar,. 

COP26 - Geen geneuzel maar actie, is de instelling waarmee veel van de 30.000 deelnemers afreizen naar de 

26ste klimaattop, die morgen begint in Glasgow. Is dat reëel? Waarover gaat deze top eigenlijk, en waarover 

niet? 

 

Trouw 30 oktober 2021, PALMEN, ANDY & MICHIEL SERVAES, Ons falende klimaatbeleid raakt ook 

anderen; Klimaattop. Hoewel klimaatschade duidelijk zichtbaar is, blijft Nederland investeren in de oude, 

vervuilende economie. Een brede klimaatcoalitie roept op tot demonstratie, onder wie Andy Palmen van 

Greenpeace en Michiel Servaes van Oxfam Novib. 

 

Trouw 30 oktober 2021, POSTHUMUS, NIELS, Het VK wil vooroplopen in vergroening - voor milieu én 

economie; COP26. In aanloop naar de klimaattop in Glasgow, die morgen start, presenteerde gastheer het 

Verenigd Koninkrijk onlangs zijn vergroeningsplannen voor de economie. Windenergie speelt daarbij een 

cruciale rol. Het land wil wereldwijd het goede voorbeeld geven, én ziet economische kansen. 

 

Mondiaal Nieuws (MO.be) 30 oktober 2021, Valse start voor Glasgow: China presenteert mak 

klimaatplan; ‘Een schaduw over de wereldwijde klimaatinspanningen’. China heeft nagelaten om zijn 

klimaatambitie op te krikken in de aanloop naar de cruciale klimaattop in Glasgow. In de officiële 

klimaatplannen die het land moest indienen werden slechts eerdere engagementen bevestigd, die door 

waarnemers als onvoldoende worden beschouwd. 

 

Trouw 1 november 2021, HAVERMANS, ONNO, Klimaattop vol urgentie, nu nog actie. COP26 - De 

klimaattop in Glasgow is begonnen met veel goede voornemens. Maar de gehoopte sterke eerste aanzet vanaf 

de G20 bleef uit. 

 

Trouw 1 november 2021, GROSSCURT, SEBASTIAAN, De klimaatexpress knispert van de groene 

ideeën. Actie reportage - Jongeren uit Europa vertrokken zaterdag met de trein naar de internationale top in 

Glasgow. Onderweg bespraken ze de duurzame toekomst. 

 

Nederlands Dagblad 1 november 2021, Herman Veenhof, Justin Welby, aartsbisschop van 

Canterbury, noemt klimaattop ‘zaak van leven of dood’. Na twee dagen redevoeringen door tientallen 

staatshoofden komt dinsdag kardinaal Pietro Parolin, de 66-jarige staatssecretaris van het Vaticaan aan het 

woord. Maar al voor ‘Glasgow’ spraken christenen zich uit over het belang van ‘COP26’. 

 

Trouw 2 november 2021, HAVERMANS, ONNO, Wereldleiders slaan alarm: Mensheid graaft eigen 

graf; COP26 Klimaatcrisis. Terwijl actievoerders opriepen te 'stoppen met het verkopen van gebakken lucht', 

benadrukten wereldleiders op de klimaattop in Glasgow dat er geen tijd meer te verliezen is. 
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Trouw 3 november 2021, JELLE BRANDSMA, Akkoord over ontbossing is mooi. Maar komt er ook iets 

van terecht? Uitvoering - Ook al zijn de afspraken in Glasgow om ontbossing te stoppen niet bindend, ze 

bieden toch 'serieuze mogelijkheden' om actie te ondernemen, zeggen experts. 

 

debezieling.nl 4 november 2021, Grotenhuis, René, Zoals in de dagen van Noach. Uit de toespraken 

van de wereldleiders in Glasgow spreekt een gevoel van urgentie. Het sterkt René Grotenhuis niet in de 

overtuiging dat we het met de klimaatverandering gaan redden. Maar juist dan moeten we ons spiegelen aan 

Noach en een ‘mentale ark’ bouwen. Juist dan is het van belang “dat er mensen zijn die geloven dat het anders 

kan, dat we anders met de natuur om kunnen gaan, dat matig en eenvoudig leven ook volop leven is.” 

 

Trouw 5 november 2021, ‘Klimaatactie komt voort uit compassie'. De jeugd laat vandaag van zich horen 

in Glasgow. De klimaattop staat in het teken van de jongere generatie, en jongeren verenigen zich in een 

protest voor klimaatrechtvaardigheid. Drie portretten. 

 

Volkskrant 8 november 2021, Marc Peeperkorn & Ben van Raaij De klimaattop gaat zijn tweede, 

cruciale week in: succes vergt geld, graden en gigatonnen. De presidenten en premiers hebben Glasgow 

verlaten. Wat nagalmt is hun oproep de aarde voor fatale opwarming te behoeden: ‘Dit is het beslissende 

decennium.’   

 

Milieudefensie 11 november 2021, 8 dingen die je moet weten over de Klimaattop in Glasgow 

https://milieudefensie.nl/actueel/8-dingen-die-je-moet-weten-over-de-klimaattop-in-glasgow?  
Helaas worden we niet echt vrolijk van de uitkomsten van de Klimaattop in Glasgow. Wij zetten de belangrijkste 

zaken voor je op een rijtje. 

 

Trouw 12 november 2021, ESTHER BIJLO, China en VS verrassen 0p valreep met emissiebelofte; 

Klimaattop Glasgow Doelen formuleren. Onverwacht vinden China en de VS elkaar toch in Glasgow. De 

klimaatgezanten van beide landen hebben samen een verklaring in elkaar gezet om de uitstoot rapper aan te 

pakken. 

 

Trouw 12 november 2021, ONNO HAVERMANS, Beter een slechte deal dan geen deal. reportage - Het 

akkoord tussen de China en de VS geeft de klimaattop in Glasgow een impuls. Maar zorgt het ook voor een 

vrolijke sfeer? Vooral de jongeren blijven kritisch. 

 

Mondiaal Nieuws (MO.be) 12 november 2021, Ontwikkelingslanden noemen akkoord in Glasgow 

“onevenwichtig”; De kritiek draait vooral rond klimaatfinanciering. 

 

Trouw 13 november 2021, ESTHER BIJLO, Groepsdruk werkt, leert de klimaattop. analyse - 

Samenwerking loont, leert de klimaattop in Glasgow. Er zijn meer bondjes van landen dan op de vorige top. 

Verschillende coalities willen harder lopen dan de rest om gevaarlijke opwarming te voorkomen. 

 

Trouw 13 november 2021, ONNO HAVERMANS, 'Geld voor klimaatmaatregelen is geen hulp maar 

een investering'. interview  - Terwijl arme landen boos zijn dat rijkere niet over de brug komen, denken 

wetenschappers na over een nieuw systeem van klimaatfinanciering. 

 

Volkskrant 14 november 2021, Peter Giesen, Niemand wil pijn lijden voor het klimaat als de ander 

vrolijk doorgaat met consumeren. De afgelopen weken hebben 30 duizend mensen op de klimaattop COP26 

in Glasgow vergaderd over het voortbestaan van de aarde. Als de uitstoot van broeikasgassen niet snel wordt 

gereduceerd, stevenen we af op een rampzalige opwarming van 2,7 graden in 2100. In het slechtste scenario 

smelt een groot deel van Antarctica, waardoor de zeespiegel met 55 meter zal stijgen. Volgens sommigen was 

Glasgow dan ook ‘de top van de laatste kans’, het laatste station voor de grens met de zondvloed. 

https://milieudefensie.nl/actueel/8-dingen-die-je-moet-weten-over-de-klimaattop-in-glasgow
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Trouw 15 november 2021, HAVERMANS, ONNO, Hoe staat de klimaatcrisis ervoor na deze top.. 
analyse - De voorzitter moest zijn tranen bedwingen, maar fossiele brandstof staat in het pact van Glasgow. De 

afspraken zorgen voor gemengde gevoelens. 

 

Trouw 15 november 2021, JEROEN DEN BLIJKER, 'We komen niet eens in aanmerking voor een 

blikken medaille'. Twee weken onderhandelden wereldleiders over een klimaatakkoord in Glasgow. Is de 

uitkomst voldoende? Een klimaatjongere, een klimaatbestuurder en -wetenschapper aan het woord. 

 

Mondiaal Nieuws (MO.be) 15 november 2021, Klimaattop Glasgow eindigt met gehavend 

klimaatakkoord; Ontgoocheling, maar ook enkele lichtpuntjes. Op de klimaattop in Glasgow is meer dan 

24 uur na de officiële deadline alsnog een akkoord bereikt. Daarin is op het allerlaatste moment nog een 

belangrijke tekst over steenkool verwaterd, om landen als India en China tegemoet te komen. 

 

Trouw 16 november 2021, Trek lessen uit het mislukken van de klimaattop. Wie hoopte dat de 'geest 

van Parijs' zou herleven op de klimaattop van Glasgow, is bedrogen uitgekomen. In Parijs waren de VN-lidstaten 

in 2015 bevangen door een gevoel van saamhorigheid om het klimaatprobleem op te lossen, in Glasgow 

ontbrak het op cruciale punten aan die politieke wil. Per saldo adresseert de uitkomst van Glasgow de urgentie 

van het klimaatprobleem onvoldoende. 

 

Trouw 16 november 2021, Irene van Staveren, Nederland, doe ook gas en olie in de ban. Een van de 

resultaten van de klimaatconferentie in Glasgow (in VN-jargon de COP26) is een alliantie van zeven landen die 

geen vergunningen meer willen verlenen voor olie- en gaswinning. Het is de zogeheten BOGA-groep, een 

afkorting die staat voor Beyond Oil and Gas Alliance, 'voorbij olie en gas' 

 

Trouw 16 november 2021, ALETTA ANDRÉ, Voor India was Glasgow een succes, ondanks de 

imagoschade; Klimaatakkoord analyse. India zwakte dit weekend het pact van Glasgow op het laatste 

moment af door zich niet te scharen achter de ambitie om steenkolen helemaal uit te faseren. Waarom verzet 

het land zich daartegen? 

 

Mondiaal Nieuws (MO.be) 16 november 2021, MEGAN ROWLING, Wat hebben de meest kwetsbare 

landen gewonnen in Glasgow?; Ontwikkelingslanden klagen gebrekkige klimaatfinanciering aan. Op 

de klimaattop in Glasgow werd na meer dan twee weken van onderhandelen een akkoord bereikt. Landen die 

vandaag al sterk lijden onder de gevolgen van de klimaatverandering hebben tot op het einde getracht om 

meer garanties van rijke naties te krijgen. Dat is niet helemaal gelukt, blijkt uit dit overzicht. 

 

Trouw 17 november 2021, PAUL HENDRIKSEN , 'Glasgow' getuigt van schrikbarende incompetentie 

van wereldleiders; Klimaatconferentie. Wees alsjeblieft eerlijk over de resultaten van de conferentie: het 

zijn bitter slechte uitkomsten, die optimisme en de mantel der liefde niet verdienen. Het getuigt eerder van 

schrikbarende incompetentie van de wereldleiders dat ze nu pas de fossiele oorzaken van de klimaatcrisis 

durven te benoemen, terwijl ze dit al 30 jaar lang in rapporten van VN-klimaatpanel IPCC konden lezen. 

 

Mondiaal Nieuws (MO.be) 18 november 2021, JOHN VANDAELE, Glasgow toonde dat klimaatbeleid 

niet om rechtvaardigheid heen kan; Klimaattop stelde teleur, maar samenwerking bleef overeind.  
De zesentwintigste mondiale klimaattop is voorbij. Nooit eerder kreeg dat jaarlijkse ritueel zoveel aandacht. 

Maar wat wordt de erfenis van Glasgow? De resultaten zijn te mager om ons te behoeden voor dramatische 

opwarming, maar er werden toch stappen vooruit gezet. De weg van samenwerking bleef overeind in een 

verdeelde en verwarde wereld. En we leerden dat klimaatbeleid niet om rechtvaardigheid heen kan. 
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Trouw 20 november 2021, ESTHER BIJLO, De wereld 'ontwapenen' van fossiele brandstoffen; 

Klimaattop. Er is teleurstelling over wat de klimaattop in Glasgow heeft opgeleverd. Veel beloftes en goede 

voornemens. Voor het eerst de beschuldigende vinger naar fossiele brandstoffen, dat wel. De wereld kan het 

ook over een andere boeg gooien: een bindend verdrag sluiten om van kolen, olie en gas af te komen. 

 

Mondiaal Nieuws (MO-be) 14 DECEMBER 2021, BACKX. CASSANDRA, Klimaatactivisten in Afrika: 

‘Onze toekomst staat op het spel, dus onze stemmen moeten prioriteit krijgen’; ‘We dragen 

nauwelijks bij aan klimaatverandering, maar we moeten wel de kosten betalen’. Klimaatactivisten uit 

Afrika voelen zich uitgesloten en genegeerd in het globale klimaatbeleid. Afrika is nochtans een van de hardst 

getroffen regio’s. MO* sprak met vijf klimaatactivisten uit verschillende Afrikaanse landen. ‘De klimaattop in 

Glasgow was een slag in ons gezicht.’ 


