
In ieder geval moet de opwarming gestopt worden, 
maar dan moeten alle landen van de wereld wel 
meedoen. Anders heeft het geen zin. Ze moeten 
afspraken met elkaar maken en zich daar dan ook 
aan houden. Zo hebben de landen al eerder met 
elkaar afgesproken dat de aarde niet meer dan 1,5 
graad warmer mag worden. Daar is iedereen het 
over eens. Waar ze het steeds maar niet over eens 
worden, is hoe dat moet gebeuren.  

Te veel water
Sommige landen hebben meer last van de opwar-
ming van de aarde dan andere landen. De ijskap-
pen en gletsjers smelten. In plaats van ijs komt er 
dus meer water. Daardoor stijgt de zeespiegel en 
komen eilandjes onder water te staan. In ande-
re landen, zoals bijvoorbeeld Pakistan, zijn veel 
overstromingen door de klimaatverandering. 

Gebruik fossiele brandstoffen 
minderen

Er moet meer gebeuren om de opwarming van de 
aarde te stoppen. Veel landen van Europa en

ook India wilden dat alle landen het gebruik van 
fossiele brandstoffen zouden minderen. Fossiele 
brandstoffen zijn stoffen die al heel lang in de 
aarde zitten, zoals bijvoorbeeld aardolie, aard-
gas en steenkool. Het is veel beter om wind- en 
zonne-energie op te wekken in plaats van fossiele 
brandstoffen te gebruiken. Die laatste kunnen 
niet meer aangevuld worden, maar zon en wind 
zijn er (bijna) altijd. Landen als Saoedi-Arabië en 
Egypte willen niet stoppen met het naar boven 
halen van fossiele brandstoffen. Zij verdienen daar 
veel geld mee, omdat ze de brandstoffen verko-

Opwarming van de aarde 
moet gestopt worden!
De afgelopen weken was er in Egypte een hele grote vergadering over  
het klimaat en de opwarming van de aarde. Alle leiders van wel 200 landen  
praatten met elkaar over hoe ze beter konden zorgen voor onze aarde. Een 
vergadering waarbij alle hoge bazen van een land bij elkaar zijn om te praten 
over het klimaat wordt een ‘klimaattop’ genoemd. 

>>> September 2022: na hevige regens is een groot
gebied in Pakistan overstroomd. 
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pen aan andere landen. Daarom is het lastig om 
afspraken te maken waar iedereen het mee eens 
is. Maar dat moet wel! Volgend jaar gaan de 
landen opnieuw overleggen.  
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