PERSBERICHT
DEN HAAG, 26 JANUARI 2021
CLIMATE ADAPTATION SUMMIT STARTSCHOT VAN 10 JAAR ACTIE
Ruim 30 wereldleiders, 50 ministers en 50 internationale organisaties gingen op de Climate
Adaptation Summit in gesprek met wetenschappers, vertegenwoordigers van de private sector en
het maatschappelijk middenveld, jongeren en meer dan 18.500 geregistreerde deelnemers. In
27 verschillende sessies sloegen zij de handen ineen om kennis te delen, actie te ondernemen en
vaart te maken met de agenda voor een klimaatbestendige toekomst in 2030. 300 sprekers
deelden hun inzichten en plannen, terwijl partners van over de hele wereld hun bijdrage aan
CAS 2021 leverden met 160 side events. Tijdens de 24 uur dat CAS 2021 duurde, kreeg zo de
Adaptation Action Agenda vorm, die richting geeft aan een versnelde aanpak van
klimaatadaptatie de komende 10 jaar.
Economisch gezien is het slim om te investeren in klimaatadaptatie. Al tijdens de opening van
CAS 2021 deden wereldleiders aankondigingen en toezeggingen. Aansluitend hierop werden
instrumenten gepresenteerd en gelanceerd om uitgebreidere financiering van en investeringen in
adaptatie mogelijk te maken:
•
•
•

•

•

Het Adaptation Finance Mainstreaming Program werd gelanceerd. Dit stelt
ontwikkelingslanden beter in staat de kosten van klimaatrisico’s te berekenen en
beheersbaar te maken.
De Coalition for Climate Resilient Investment (CCRI), geleid door de particuliere sector, gaat
de besluitvorming rond klimaatbestendige investeringen makkelijker en inzichtelijker maken.
Duitsland steunt de opbouw van een nieuw Global Ecosystem-based Adaptation Fund, dat
wordt beheerd door UNEP en de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Het
fonds krijgt een startkapitaal van 15 miljoen euro en de eerste aanvraagronde wordt nog in
2021 verwacht.
Het International Fund for Agricultural Development lanceerde een nieuw fonds, het Rural
Resilience Program (2RP), met als belangrijkste pijler het Adaptation for Smallholder
Agriculture Program (ASAP+).
Het Special Climate Change Fund (SCCF) van de Global Environment Facility gaf groen licht
voor een nieuw project ter waarde van 2 miljoen dollar dat de financiële impact van NatureBased Infrastructure (NBI) gaat onderzoeken. Doel is de economische haalbaarheid vast te
stellen van deze natuurlijke manier van klimaatadaptatie, en meer publieke en private
investeringen aan te trekken.

Deelnemers aan diverse programmaonderdelen benadrukten dat het nú zaak is actie te
ondernemen. Verschillende partners presenteerden klimaatadaptatiemaatregelen en innovatieve
samenwerkingen die op nationaal en regionaal niveau succesvol zijn, en die andere landen verder

kunnen helpen. Hierdoor komen betere resultaten binnen handbereik en wordt internationale
samenwerking effectiever:
•
•

•
•

•

•

•
•

•

Namens steden over de hele wereld en een nieuw samenwerkingsverband presenteerde
burgemeester Aboutaleb van Rotterdam het programma ‘1000 Cities Adapt Now’.
Tijdens CAS 2021 onderschreven ruim 30 organisaties de Principles on Locally Led
Adaptation, waaronder UNDP, UNCDF, het Adaptation Fund, de Global Environment Facility,
klimaatinvesteringsfondsen, diverse regeringen en NGO’s zoals BRAC International, Hivos,
WRI, GCA en de Huairou Commission.
De Project Preparation Facility (PPF) gaat zorgen dat stedelijke ‘nature-based’
klimaatprojecten toegang krijgen tot grootschalige infrastructuurfinanciering en de
kapitaalmarkten.
In 2030 kunnen 500 miljoen mensen veiliger wonen doordat dan in 20 landen, te beginnen
met Ghana en Bangladesh, klimaatbestendigheid integraal onderdeel is van
infrastructuurplannen. Nederland ondersteunt dit initiatief en werkt daarbij samen met
onder meer UNOPS, GCA, Oxford Environmental Change Institute, UNEP, AfDB, ADB, EBRD,
GCF World Bank en de regeringen van Bangladesh en Ghana.
Het Wereldvoedselprogramma, het World Resources Institute, de World Business Council on
Sustainable Development, het Global Center on Adaptation en Columbia University/IRI
lanceerden een Investment Blueprint for Climate-Informed Digital Advisory Services.
Hierdoor moeten uiteindelijk 100 miljoen kleine landbouwondernemers dankzij digitale
technologie toegang krijgen tot actuele en accurate informatie over het klimaat.
Royal DSM, Africa Improved Foods (AIF) en de regeringen van Ethiopië en Kenia kondigden
‘AIF 2.0’ aan, dat vóór 2030 opschaalt van Rwanda naar 10 andere Afrikaanse landen. Doel is
om in deze landen ruim 2 miljoen kleine landbouwondernemers te helpen hun bedrijf
klimaatadaptief en economisch levensvatbaar in te richten, ruim 100 miljoen inwoners
toegang te geven tot betere voeding, en om goede, klimaatadaptieve bestedingen te vinden
voor 1 miljard dollar aan private investeringen.
De Water Adaptation Hub, tijdens CAS 2021 gelanceerd, gaat de komende jaren in de hele
wereld klimaatadaptatieprojecten verder uitrollen en de ‘watersector’ meer verbinden met
met andere sectoren.
Eurocommissaris voor crisisbeheer Janez Lenarčič zegde bij wijze van startbijdrage
10 miljoen euro toe aan CREWS (Climate Risk & Early Warning Systems) als onderdeel van
100 miljoen euro aan nieuwe fondsen voor vermindering van rampenrisico’s in Afrika, het
Caraïbisch gebied en landen in en rond de Stille Oceaan.
Acht Caraïbische landen krijgen nu financiering voor CREWS (Climate Risk & Early Warning
Systems).

Al deze initiatieven maken deel uit van de Adaptation Action Agenda, die richting geeft aan het
werk dat de wereld maakt van klimaatadaptatie in de komende 10 jaar tot 2030.
Meer informatie voor de pers – niet voor publicatie:
Video’s, foto’s en ander materiaal
Alle vragen en verzoeken om interviews lopen via Miranda Mens, miranda.mens@minienw.nl of
+31 6 53 21 55 01.

Vragen over streaming en clips lopen via Broadcast Services: Paul Sanders, paul@egotainment.nl of
+31 6 51 88 56 38.
Foto’s van de Climate Adaptation Summit zijn rechtenvrij en gratis te downloaden van:
https://www.flickr.com/photos/191756221@N05/
Informatie over CAS 2021
Kijk op www.cas2021.com voor:
- het programma, https://www.cas2021.com/about-cas2021/programme.
- meest gestelde vragen, https://www.cas2021.com/faq
- de media note, https://www.cas2021.com/press/documents/media-articles/2021/01/22/medianote-on-cas-2021
Website
www.cas2021.com
Social media
@CASsummit2021
CASsummit2021
company/CASsummit2021
CAS TV
CASsummit2021

