

TEKST EN FOTOGRAFIE THESSA LAGEMAN

COMMUNITY

Zeeman en
 Nico
Wetita Eamsa-Ard <
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We gaan een à twee keer per
jaar op vakantie naar Thailand
om de familie van Wetita te bezoeken. Het is niet netjes, maar
eerlijk gezegd denk ik niet aan
de vervuiling. Voor reizen in de
buurt vind ik het fijn om mijn
auto bij me te hebben. ‘Links’
zegt dat de mens invloed heeft
op de klimaatverandering en
‘rechts’ zegt dat dit niet klopt. Ik
weet niet wie er gelijk heeft.

Voel je je
schuldig als
je vliegt?

©

> Silvan Slijpen

> Ingrid van
den Bergh

De laatste tijd vlieg ik niet meer
zo veel, maar ik heb veel gevlogen voor mijn werk. Ik voel me
in bepaalde mate wel schuldig, maar toen was ik daar
minder mee bezig. Voor korte
afstanden overweeg ik nu
steeds vaker om met de trein
te gaan. Ik hoop dat er meer
hogesnelheidslijnen in Europa
komen en dat er schonere
brandstof voor vliegtuigen
ontwikkeld wordt.

Binnenkort ga ik naar het
Caribisch gebied. Als je het
hele jaar hard werkt, heb je wel
vakantie verdiend. Eerlijk gezegd voel ik me niet schuldig.
Ik vind het een beetje betuttelend hoe er over het milieu
wordt gepraat, al moeten we
de wereld netjes achterlaten
voor onze kleinkinderen. Grote
multinationals en de overheid
zouden meer mogen doen.

Koning en
 Joni
Dik Vissers <
Ik heb last van vliegangst; dus
gaan Dik en ik liever met de
auto of trein. Bij het klimaat
staan we niet echt stil. Dat is eigenlijk wel ernstig. Ook in onze
omgeving horen we niet dat er
minder wordt gevlogen vanwege het milieu. CO2-compensatie
zou in de prijs moeten zitten in
plaats van dat je reizigers laat
kiezen. De boom die dan wordt
geplant, zou ik willen volgen.

 Dirk van der Pligt <

Ik neem maximaal eens
per jaar het vliegtuig, maar dat
heeft niet met het milieu te
maken. Ik vind het een beetje
hypocriet dat er een soort
schuldgevoel wordt gecreëerd.
Het valt niet te ontkennen dat
de mens bijdraagt aan klimaatverandering, maar de bijdrage
van Nederland is maar klein.
En CO2-uitstoot compenseren
van vliegreizen is niets anders
dan je schuldgevoel afkopen.
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