
SPANJE 

 

Population: 46,3 miljoen 

BBP per capita: 25.865$ 

Werkeloosheid: 18,3% 

 



            

INTRODUCTIE 
Spanje is lid van de Europese Unie en is één van de ondertekenaars van het klimaatverdrag van Parijs. De 

Spaanse regering, onder leiding van premier Mariano Rajoy, is zich ervan bewust dat klimaatverandering 

een feit is. Spanje zal haar uitstoot van fossiele brandstoffen drastisch omlaag moeten brengen, maar 

tegelijkertijd ook de economische groei blijven bevorderen. Toch neemt de regering weinig tot geen 

maatregelen om dit te bewerkstelligen. Sterker nog, Spanje lijkt zijn uitstoot te verhogen in de 

aankomende 20 jaar.   

Als Spanje geen actie onderneemt om de klimaatverandering tegen te gaan, zal het land zichzelf in de 

vingers snijden. Vooral het zuiden van Spanje is kwetsbaar vanwege het droge landschap. Er wordt 

voorspeld dat Zuid-Spanje aan het einde van de eeuw zal veranderen in een woestijnlandschap. Voor de 

Spaanse fruit –en groente export zal dit fataal zijn. In het zuiden van Spanje hebben boeren nu al moeite 

hun land vruchtbaar te houden.  

 

Klimaatvluchtelingenbeleid 
Spanje heeft al decennia lang te maken met 

vluchtelingen vanuit Afrika, vanwege zijn 

geografische nabijheid ten opzichte van het 

Afrikaanse continent. Maar in de afgelopen jaren is 

het aantal vluchtelingen flink afgenomen, zelfs de 

migratiecrisis heeft weinig impact gehad.  Door 

eerdere ervaring met vluchtelingenstromen uit 

Afrika is Spanje gaan samenwerken met 

transitielanden als Marokko en Mauritanië. Op 

deze manier zijn er veel vluchtelingen 

tegengehouden.  

Ondanks het feit dat vluchtelingen de EU niet meer 

binnen kunnen komen via Spanje, is het land wel 

akkoord gegaan met het quota systeem en zijn ze 

bereid het nodige aantal vluchtelingen op te 

nemen.    

 

       

Politiek, Economie en Demografie 
Spanje wordt geregeerd door de rechtse regering 

van Mariano Rajoy. In de loop der jaren heeft dit 

tot een flinke linkse oppositie geleid in Spanje. 

Daarnaast is de Spaanse economie nog steeds 

herstellende van de economische crisis. De lonen 

zijn niet gestegen en de jeugdwerkeloosheid heeft 

een hoogte punt bereikt (37%). Verder heerst er 

veel politieke onrust in het land en wil Catalonië 

onafhankelijk worden. De Spaanse regering focust 

zich momenteel dus vooral op haar binnenlandse 

problemen.  

 

 



  

Publieke opinie 
In Spanje wordt migratie door de bevolking 

niet als een groot probleem gezien. 

Spanjaarden staan niet negatief tegenover 

vluchtelingen en zijn er veel vrijwilligers en 

organisaties betrokken bij de opvang van 

vluchtelingen. Toch is er na de terroristische 

aanvallen van 2015 in Parijs meer geweld 

tegen migranten gekomen. Dit heeft te maken 

met de toenemende islamofobie en racisme in 

de publieke sfeer. 

Investeringen 
Alhoewel de Spaanse regering hoge doelen 

heeft gesteld betreft klimaatverandering, ziet 

het ernaar uit dat ze die niet zullen behalen. 

Spanje beschikt wel over de benodigde 

technologieën en heeft geïnvesteerd in zonne –

en windenergie, maar een toename in het 

gebruik van groene energie is er niet.  Toch is 

de regering ervan overtuigd alsnog zijn doelen 

te behalen.  

 

Binnen het EU-Framework investeert Spanje 

in sustainable development in sub-Sahara 

Afrika. Spanje zelf investeert niet extra in 

klimaatverandering in de Afrikaanse regio 

zoals Frankrijk. 

 

Belangen en prioriteiten 
 

• Spanje stemt in met de verdeelsleutel van de EU, maar wil er absoluut niet 

meer opnemen. De afspraken met transitielanden moeten in stand blijven.  

 

• Ondanks de investeringen die ze maken in sub-Sahara Afrika, moet de focus 

blijven op nationale aangelegenheden. De nodige bijdrage wordt geleverd 

via het EU-framework en daar zal het bij blijven.  

 

• Spanje wil haar investeringen met betrekking tot groene energie doorzetten. 

De afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn gesteld blijven erg 

belangrijk voor Spanje.  

 


