
 
 

COSTA RICA ERKENT DOOR TIME 100 NEXT VOOR STRIJD TEGEN 

KLIMAATVERANDERING  

Amsterdam, 15 november 2019 – TIME Magazine heeft de lijst van honderd belangrijkste talenten 
van de toekomst, de ‘TIME 100 Next’, gepubliceerd. De president van Costa Rica, Carlos Alvarado 
Quesada, werd geselecteerd door het Amerikaanse tijdschrift als erkenning voor het leiderschap van 
Costa Rica in de strijd tegen klimaatverandering. In september kreeg Costa Rica als eerste land ooit 
al de Champions of the Earth Award 2019, de hoogste milieuprijs van de Verenigde Naties. 
 
Leider in strijd tegen klimaatverandering 
President Carlos Alvarado Quesada wordt samen met 99 andere invloedrijke leiders uit sectoren zoals 
wetenschap, zorg en politiek genoemd en wordt erkent als één van de belangrijkste talenten van de 
toekomst. Tijdens het TIME 100 Next event op 14 november in New York was Alvarado één van de 
twee geselecteerde panelleden om met de redacteur van het magazine te spreken over 
klimaatverandering.  
 
President Alvarado over zijn nominatie: “Het is een erkenning voor het hele land, voor het erfgoed van 
onze voorouders en alle mensen in Costa Rica die ons laten uitblinken in duurzaamheid, democratie, 
mensenrechten en vrede.” 
 
Eerder in de prijzen gevallen 
Costa Rica wist eerder al als eerste land ooit de Champions of the Earth Award 2019, de hoogste 
milieuprijs van de Verenigde Naties, te bemachtigen in de categorie politiek leiderschap. Het land 
verdiende deze prijs door internationaal uit te blinken met het National Decarbonization Plan 2018-
2050, dat in lijn is met de Overeenkomst van Parijs en de Sustainable Development Goals (SDG's) van 
de Verenigde Naties (VN). De nominatie is een vervolg op de succesvolle deelname van Costa Rica aan 
het World Economic Forum in Davos, Switzerland in januari en President Alvarado’s nominatie in de 
‘Young Global Leaders’ door TIME. 
 
Als reactie op de nominatie van President Carlos Alvarado in TIME 100 Next, benadrukte Ban Ki-moon, 
voormalig secretaris-generaal van de VN, dat de acties van de Costa Ricaanse president de wereld 
hebben laten zien dat zelfs kleine landen zoals Costa Rica het voortouw kunnen nemen in de strijd 
tegen klimaatverandering. 
 
Uitgebreid decarbonisatie plan 
Volgens de president is “decarbonisatie een historische verantwoordelijkheid dat samenhangt met ons 
erfgoed”, waarmee hij refereert naar de keuzes van Costa Rica van 70 jaar geleden, zoals het afschaffen 
van het leger, het oprichten van het Universal Social Security systeem en het opzetten van een schoon 
energiemodel. Dat dit systeem loont blijkt uit het feit dat momenteel 99% van de energie in Costa Rica 
geproduceerd wordt uit duurzame bronnen. 
 
“Dit laat zien waarom onze generatie moet optreden volgens dat erfgoed en dit is de uitdaging die wij 
nu hebben. Hiermee eren wij het erfgoed van degene die voor ons kwamen en vervullen wij de 
verantwoordelijkheid die wij hebben voor de generaties die na ons komen. De beste manier om ons 
thuis te behouden is door andere landen te inspireren nu actie te nemen,” aldus President Carlos 
Alvarado Quesada. 
 
De volledige TIME 100 Next-lijst is hier te vinden.   

https://time.com/5727110/costa-rica-president-carlos-alvarado-quesada-time-100-next/
http://time.com/next


 
 
 
Over Costa Rica 
Gelegen tussen de Stille Oceaan en de Caraïbische Zee, in het hart van Midden-Amerika, biedt Costa 
Rica bezoekers een overvloed aan unieke dieren, landschappen en klimaten. Een reis naar dit Midden-
Amerikaanse land is allesbehalve gewoon. Het land beschermt trots ongeveer vijf procent van de 
biodiversiteit in de wereld en is een wereldleider geworden in duurzaamheid. Bezoekers van Costa 
Rica genieten van een goed georganiseerde toeristische infrastructuur met een breed scala aan 
activiteiten en accommodaties. Zie voor meer informatie www.visitcostarica.com.  
 

Over Costa Rica Tourism Board (ICT) 

Het Costa Rica Tourism Board (ICT), opgericht in 1955 door de overheid, is samen met haar partners in 

de privésector verantwoordelijk voor het reguleren en promoten van Costa Rica’s uitgebreide 

toeristische aanbod.  
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