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De Belgische ministers hebben tot nu toe nog geen wetten gemaakt die 
autorijden verbieden of beperken. Daardoor worden mensen in ons land niet 
gedwongen om na te denken over het gebruik van hun auto. Mensen gebruiken 
hun auto om naar familie te gaan, om te gaan werken, om boodschappen te 
doen, om de kinderen naar school te brengen en zelfs om naar de bakker om 
de hoek te gaan. Ze staan er vaak niet bij stil dat het ook anders kan.  
 
Al die auto’s stoten veel CO2 uit. Daardoor geraakt de lucht erg vervuild. Dat 
gebeurt niet alleen in ons land, maar wereldwijd. En dat komt niet alleen door 
autorijden, maar ook door andere dingen. Als je op reis gaat met het vliegtuig 
stoot je ook CO2 uit. Als je fruit koopt uit verre landen stoot je ook CO2 uit, want 
dat fruit heeft gereisd met de boot of met het vliegtuig. Als je de verwarming 
hoog zet, stoot je ook CO2 uit. Fabrieken stoten ook CO2 uit, enzovoort.  
 
Als de lucht vuiler en vuiler wordt, warmt de aarde op en ontstaan er 
veranderingen in het klimaat. Door de klimaatverandering kunnen er 
gevaarlijke dingen gebeuren. Veel mensen wereldwijd worden bedreigd door 
stormen, overstromingen, droogte,… Als er stormen, overstromingen en 
droogte komen, kunnen we allemaal in de problemen komen. Het is niet zeker 
of boeren dan nog voedsel kunnen kweken. In dat geval kan er hongersnood 
ontstaan. Omdat veel mensen bang zijn voor de problemen die komen, beloven 
de ministers om wetten te maken die het autorijden beperken. Ze beloven dit 
door hun handtekening te zetten onder afspraken die gemaakt worden met 
andere landen. In die afspraken staat dat elk land zijn best zal doen om de CO2-
uitstoot te verminderen. Maar als de ministers dat beloven, worden de mensen 
die heel graag en heel veel met de auto rijden heel kwaad. Ze zien die nieuwe 
wetten tegen autorijden helemaal niet zitten! Als deze mensen heel kwaad 
worden op de ministers, worden de ministers bang dat zij bij de volgende 
verkiezingen stemmen zullen verliezen. Daarom maken ze dan toch geen 
wetten tegen autorijden.  

 
 
 
 
 


