Voorstel voorzitter (Miroslav Lajcák)

Geachte delegatieleden,
Graag wil ik u welkom heten op deze Parijs II-top.
Vandaag bespreken wij een crisis die zich in de afgelopen decennia steeds verder heeft
ontwikkeld: grote migratiestromen ten gevolge van klimaatverandering.
Klimaatverandering is een groot probleem, waar de directe en indirecte gevolgen vaak niet van
worden opgemerkt. Zo zorgt het voor een verandering in weersomstandigheden, met als gevolg
lange periodes van droogte of regen in gebieden die hier niet op gebouwd zijn. Landbouwgrond
raakt langzaam onvruchtbaar, oogsten mislukken en de voedselveiligheid neemt sterk af.
Bewoners zijn niet langer in staat zich in hun levensonderhoud te voorzien en vluchten, om
ergens anders een nieuw leven op te bouwen.
Een van deze crises is de reden voor deze Parijs II-top: de kritieke toestand in de Nigeriaanse
Tsjaadmeer regio. Het meer is de bron van vers water voor meer dan 40 miljoen mensen, maar
is in de afgelopen jaren met 90% afgenomen. De combinatie met de terroristische dreiging als
gevolg van Boko Haram, zorgt momenteel voor een omvangrijke stroom van vluchtelingen
binnen en buiten de Tsjaadmeer regio.
Daar waar een deel van deze zogenoemde klimaatvluchtelingen in de regio zullen blijven, is
voorspeld dat een groot aantal van hen de reis naar Europa zal wagen. Daarom ook deze Parijs
II-top, waarin ik met u, geachte delegatieleden, een oplossing probeer te vinden voor het
verdelen van deze klimaatvluchtelingen. Mijn voorstel is het volgende: naar voorbeeld van de
verdeelsleutel voor Syrische vluchtelingen die de Europese Raad in samenwerking met de
Europese Commissie in het verleden heeft opgesteld, stel ik tevens een verdeelsleutel voor deze
klimaatvluchtelingen voor die gebaseerd is op het inkomen, de bevolkingsomvang en de
werkeloosheid van de aanwezige lidstaten.
Al kijkend naar de bewezen relatie tussen klimaatverandering, conflict en migratie, is het
belangrijk om een dieper conflict en groeiende armoede te voorkomen en ervoor te zorgen dat
de Nigeriaanse Tsjaadmeerregio in de toekomst beter bestand is tegen de gevolgen van
klimaatverandering. Ik vraag de aanwezige lidstaten dan ook om, bovenop de opname van het
aangewezen aantal vluchtelingen, elk een groter deel van hun nationaal budget te gebruiken
voor investeringen in de Tsjaadmeer regio.
Dan open ik hierbij de Parijs II-top en geef ik elk aanwezig delegatielid de mogelijkheid zich uit
te wijden over zijn of haar opinie betreffende dit voorstel.
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