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presenteert de documentaire

limaatchaos
in het zuiden
De slachtoffers aan het woord

De klimaatverandering eist nu al miljoenen slachtoffers. Niet bij ons, maar in het Zuiden. Landbouwers, veetelers en vissers
klagen er over dolgedraaide seizoenen, alles vernietigende stortbuien en cyclonen, verschroeiende droogte,
en een gebrek aan zoet water. De toenemende armoede doet velen op zoek gaan naar een nog leefbare plek ...

“De seizoenen zijn helemaal veranderd. De boeren weten niet meer
wanneer ze moeten zaaien of oogsten. Het is al april, en het wil maar
niet beginnen regenen.”
(Aloufa Kablè Djogui, cantonchef Houdou, Togo)

“De cycloon van twee weken terug heeft ons alles afgenomen, ook
onze oogsten. Vele mensen en dieren stierven. Vroeger was er maar
om de 15 of 20 jaar een cycloon, maar nu is dat 2 tot 3 keer per jaar!”
(Munira Begum, cycloonslachtoffer, Bangladesh)

“Omdat de armoede iedereen treft, is er geen geld voor school
of medische verzorging. Vooral kinderen zijn erg verzwakt door
ondervoeding. Het klimaat is pakweg 40 jaar geleden beginnen
veranderen, en sindsdien is de armoede alleen toegenomen.”
(Jorge Loor, landbouwer, Ecuador)

Wereldmediatheek trok voor de documentaire “Klimaatchaos in
het Zuiden” naar Burkina Faso en Togo, Ecuador en Bangladesh,
om er de schade van de klimaatwijziging op te meten. Tientallen
slachtoffers en experts getuigen over snel toenemende armoede.
Wat ooit nog louter een milieuprobleem leek, blijkt uit te draaien
op een ongeziene humanitaire catastrofe. De noodzaak om de
klimaatwijziging af te zwakken is evident, maar ook moet het Zuiden
zich aanpassen aan het onvermijdelijke.

“Als we blijven uitstellen om iets te doen, zal de klimaatwijziging
dramatische gevolgen hebben. Zeker voor het Zuiden, omdat dat zo
afhankelijk is van de landbouw, die erdoor wordt bedreigd. Honderden
miljoenen zullen de kwaliteit en de kwantiteit van hun voeding zien
afnemen, terwijl die nu al zo’n voedselproblemen kennen.”
(Jean-Pascal van Ypersele, klimatoloog en ondervoorzitter IPCC, België)
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“Klimaatchaos in het Zuiden” is een productie en een realisatie van WERELDMEDIATHEEK vzw
Regie: Geert De Belder - Beeld: Thomas Thys - Duur: 52 min. - verkrijgbaar op dvd
INFO: info@wereldmediatheek.be - WWW.KLIMAATCHAOS.BE

deze film werd
gerealiseerd met de steun van:
federale overheidsdienst
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

