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THEMA: MILIEU EN KLIMAAT 
 

Doel 13 van de duurzame ontwikkelingsdoelen gaat uit van acties om klimaatverandering en 

haar impact te bestrijden. Onder Thema 2: Inkomen, hebben we een aantal positieve effecten 

beschreven die de aanpak van de Covid-19 pandemie al voor het milieu heeft opgeleverd. UCF 

is over het algemeen niet ontevreden over de Nederlandse inspanningen om te voldoen aan 

de acties en maatregelen vastgelegd in het Parijs klimaat Akkoord. Wij zijn allen immers deel 

van de natuur en hebben daarom de plicht om er goed voor te zorgen of om in de geest van 

Ubuntu te handelen: wij moeten vrede sluiten met de aarde en de universele rechten van 

aarde respecteren.  

Om verdere teloorgang van de aarde tegen te gaan moeten basisprincipes voor de 

instandhouding omgezet worden in concrete praktijken. Het principe om niet meer te 

produceren dan de aarde kan reproduceren vertaalt zich terug in de circulaire economie.  

De circulaire economie maakt gebruik van grondstoffen die de aarde niet onnodig vervuilen 

met chemicaliën, die bio-based, dus afbreekbaar zijn en die niet veel water verbruiken in de 

productie en de verwerking.  

Er wordt wereldwijd gezocht naar die grondstoffen die een alternatief kunnen zijn voor 

bijvoorbeeld de reguliere industrieën die voor het maken van hun producten onnodig veel 

water of oliën vereisen. Te denken valt aan het maken van synthetische gefabriceerde 

producten, bijvoorbeeld niet afbreekbare stoffen (zoals plastikken), die de oceanen en het 

land onnodig vervuilen vanwege het ontbreken van niet voldoende duurzame alternatieven.  

Het UCF wil erop toezien dat de nieuwe tendens om te werken naar een circulaire economie 

niet een uitgeholde term wordt net als duurzaamheid zonder concrete meetbare doelen en 

toetsingsinstrumenten. 

Verder: de beschaving laat zich meten aan de mate waarin zij omgaat met kwetsbare groepen 

in de samenleving, daarbij horen ook de levende wezens die niet voor zichzelf kunnen 

opkomen zoals de dieren in de intensieve veehouderij. De afgelopen jaren is er steeds meer 

bekend geworden rondom de kwalijke omstandigheden in de vee-industrie. Deze 

veroorzaken niet alleen veel dierenleed maar hebben ook grote impact op de gezondheid van 

consumenten die onbewust vlees inkopen afkomstig uit de vee-industrie. Wat wil UCF? 

 

DE PROGRAMMAPUNTEN 

 

3.4.1.Ecologische Voetafdruk (EVA) 
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UCF pleit voor de melding op etiketten van de (EVA) op alle producten om het voor de 

consument inzichtelijk te maken wat de Ecologische Prijs is van het product. Producten met 

hoge EVA moeten een hogere BTW opgelegd krijgen, dan producten met een lage EVA. 

 

3.4.2.Intensieve Veehouderij  

UCF pleit voor informatievoorziening (vooral over de vee-industrie) voor duurzame en 

bewuste consumptie en productiepatronen. UCF wil de schadelijke praktijken van intensieve 

veehouderij de kop indrukken door het op termijn afbouwen van deze sector en het sluiten 

van deze bedrijven, of het omvormen tot biologische veeteelt, waarbij gestreefd wordt naar 

het welzijn van de dieren, door ze meer ruimte te geven en naar buiten te laten, niet 

mishandelen en niet volstoppen met antibiotica.  

 

3.4.3.Het Midden- en Kleinbedrijf 

UCF is voor het structureel en financieel steunen van initiatieven van het MKB voor het 

werken met bio-based producten, en duurzame productiemethodes zowel in Nederland als 

Nederlandse bedrijven elders in de wereld. UCF steunt initiatieven zoals die van Social Trade 

Organisation (STRO) en van UNITED ECONOMY die het MKB ondersteunen met circulair geld 

en met milieubewuste ondernemers/sters een parallelle economie opbouwen gericht op 

duurzaam produceren en handelen.  

 

3.4.4.Promoten van kleinschalige /streekproducten 

Het structureel vervangen van vervuilende producten door alternatieve middels het 

promoten van kleinschalige/streekproducten/zonder chemische toevoegingen.  


