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Aantal inwoners: 64,9 miljoen 
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INTRODUCTIE 
Frankrijk erkent klimaatverandering en gelooft dat aan het einde van de 21e eeuw er miljoenen 

klimaatvluchtelingen zullen zijn. De Franse regering legt de link tussen klimaatverandering en 

conflict, dat als gevolg migratie zou stimuleren. De Fransen beweren dat de analyse van bepaalde 

conflicten, zoals de Syrische Burgeroorlog, wijst naar oorzaken die ten grondslag liggen aan 

klimaatverandering, zoals het effect van droogte op voedselveiligheid. De afname van 

voedselbronnen geeft reden tot massale migratiestromen.  

Maar ook Frankrijk zelf heeft grote plannen om klimaatverandering tegen te gaan. President 

Emmanuel Macron laat er geen gras over groeien: ‘we moeten iets doen aan de 

klimaatverandering en wel nu’. Macron heeft een groot deel van staatskas gereserveerd om 

Frankrijk zo ‘groen’ mogelijk te maken tegen 2040. Frankrijk wil de fossiele brandstoffen bannen. 

Dit houdt in dat Frankrijk af wil van diesel- en benzineauto’s, energieverspillende woningen en 

alles moet 100% recyclebaar worden. 
 

Klimaatvluchtelingenbeleid 
De Franse regering maakt zich ernstige zorgen 

over de gevolgen van de klimaatverandering. 

Vooral in het Afrikaanse continent voorspellen 

zij de opkomst van stromen 

klimaatvluchtelingen. Volgens hen is 

klimaatverandering een grote aandrijfkracht 

voor conflicten in de regio.  

De vluchtelingen zullen voornamelijk via de 
Mediterrane landen Europa binnenstromen. 
Een populair aankomst land is Italië, maar na 
Italië is Frankrijk de eerste stop voor 
vluchtelingen. Daarnaast zien veel 
vluchtelingen Frankrijk als een goede 
toevlucht in verband met het koloniale 
verleden. Dit baart de Franse regering grote 
zorgen en ze hebben het migratiebeleid dan 
ook strak in handen. Dit betekent dat het land 
in de aankomende jaren minder vluchtelingen 
wil opnemen doormiddel van strengere 
procedures.  

Wel zijn ze vastbesloten Afrika een helpende 
hand te bieden. Zo zijn de Franse al actief in de 
Sahel regio in de strijd tegen het terrorisme.  

       

Politiek, Economie en Demografie 
Frankrijk is een democratie met een semi-
presidentieel stelsel. Aan het hoofd staat 
President Emanuel Macron, door veel mensen 
beschreven als ‘sociaal-liberaal’. Hij won de 
Franse verkiezingen de sterk rechtse Marine 
Le Pen van het Front National.  
 
De eurocrisis heeft flink ingehakt op de 
economie van Frankrijk  en hierdoor heeft het 
land een grote staatsschuld. De loonkosten zijn 
hoog en er is een verlies in 
concurrentiekracht. Het 
werkloosheidspercentage is in geen jaren zo 
hoog geweest en de Franse export is gedaald 
in vergelijking met andere landen.  
 
Frankrijk drijft veel handel met Afrikaanse 
staten, waaronder Nigeria, en wil deze positie 
graag behouden.  
 



  

Publieke opinie 
De plannen van de Franse regering zullen 

een flink deel van het staatsbudget in 

beslag nemen, maar ook bedrijven zullen 

kostbare aanpassingen moeten maken. 

Toch is er weinig kritiek geleverd op de 

klimaatplannen. Het lijkt erop dat het 

merendeel van het volk, politici en 

opiniemakers tot nu toe redelijk tevreden 

zijn. 
 

De bevolking staat echter minder positief 

tegenover de opname van vluchtelingen. 

Ze voelen zich niet verplicht vluchtelingen 

uit oorlogsgebieden over te nemen. Dit 

wordt mede veroorzaakt door de 

terroristische aanslagen waar Frankrijk de 

afgelopen jaren mee te maken heeft gehad. 

Daarnaast, is de (jeugd)werkeloosheid ook 

flink toegenomen vanwege de financiële 

crisis.  

 

Investeringen 
Frankrijk investeert liever in mogelijke 

oplossingen tegen klimaatveranderingen. 

Het is de bedoeling dat het land 100% 

klimaatneutraal is geworden tegen 2040.  

Daarnaast heeft de regering, naar 
aanleiding van de Parijs Top I, ook de 
ambitie zijn vroegere West-Afrikaanse 
koloniën te ondersteunen bij de transitie 
naar een klimaatvriendelijkere 
maatschappij. De Franse regering is 
vastbesloten te investeren in ‘renewable 
energy’. Dit houdt in dat ze 
windboerderijen gaan plaatsen, hydro-
elektriciteit projecten willen starten en 
zonne-energie plantages gaan plaatsen. 
Hierbij wordt er ook aandacht besteed aan 
de Tsjaadmeer regio. Vanaf 2020 is de 
regering vastbesloten de investeringen de 
verhogen.  

 

Belangen en prioriteiten 
 

•  Frankrijk is het gedeeltelijk eens met de verdeelsleutel. De regering 

wil wel vluchtelingen opnemen, maar het huidige aantal is te hoog.  

 

• Frankrijk vastbesloten de strijd tegen terrorisme voort te zetten in 

Afrika. Nigeria is hierin belangrijke partner vanwege Boko Haram.  

Daarnaast drijven ze beide veel handel samen.  

 

• Frankrijk wil 100% klimaatneutraal worden. Toch wordt er ook 

aandacht besteed aan duurzame investeringen in de Tsjaadmeer regio. 

 

• De banden met de voormalige Franse koloniën in West-Afrika zijn 

belangrijk voor Frankrijk.  
 


