
 

 

     #movetheclimate 
 

De transitie naar een duurzaam energiemodel en klimaatvriendelijke samenleving is 

ingezet. Miljoenen burgers en duizenden vooruitziende bedrijven en coöperaties zetten er 

wereldwijd op in. Het voorbije jaar is er wereldwijd voor het eerst meer hernieuwbare 

dan vuile, fossiele energie bij gekomen. Het aantal groene jobs groeit jaar na jaar. Er zijn 

er in de EU al meer dan 14,5 miljoen. Tegen 2020 kan dit al oplopen tot 20 miljoen jobs. 

Inspanningen voor klimaat en energie creëren welvaart, een betere gezondheid en een 

hogere levenskwaliteit. Ze beschermen de biodiversiteit en maken het ‘het goede leven’ 

mee mogelijk. 

 

De verandering is al aan de gang. Maar ze moet dringend meer vaart krijgen. We 

verwachten dat de onderhandelaars op de klimaattop in Parijs dit jaar voor die 

cruciale versnelling zorgen. Aan hen om een globaal en stimulerend kader te scheppen. 

De gevestigde en opkomende industrielanden moeten de voortrekkers zijn zodat de 

klimaattop een globaal, ambitieus én bindend klimaatakkoord oplevert. 

 

Want de klimaatverandering bedreigt niet enkel een gezond klimaat, maar ook de 

sociale rechten en ontwikkelingskansen van velen. Zonder drastisch ingrijpen dreigen in 

het Zuiden honderden miljoenen mensen klimaatvluchteling of –slachtoffer te worden. 

Door extreem weer, mislukte oogsten, jobverlies,  biodiversiteitsverlies en ontwrichte 

samenlevingen. Ook bij ons zullen de gevolgen van overstromingen en extreem weer snel 

oplopen. 

 

Onze beleidsmakers moeten zich daarom eindelijk losrukken van de fossiele lobby. De 

steevast ronkende verklaringen moeten de baan ruimen voor een rechtvaardige transitie 

naar een duurzame economie  met 100% hernieuwbare energie. Politici moeten ophouden 

met valse oplossingen zoals biobrandstoffen. Ze moeten de rechten van  werknemers, 

familiale landbouwers en de slachtoffers van klimaatverandering beschermen en 

versterken. De staten moeten voldoende financiering voorzien om de meest kwetsbaren te 

helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering en te ontwikkelen door zo weinig 

mogelijk broeikasgassen uit te stoten.  

 

Dát is wat de Belgische klimaatcoalitie verwacht. In aanloop naar en tijdens de klimaattop 

roepen we iedereen op om te tonen dat we niet meer willen talmen en vooruit willen.  

Schrijf mee geschiedenis, en ga net als tienduizenden anderen met de Climate Express 

mee naar Parijs! Met de trein, bus of fiets zullen we er banden kunnen smeden, 

creeëren en met elkaar uitwisselen! We willen het fossiele model ontwrichten en de 

fundamenten leggen voor een leefbare toekomst, die we na Parijs samen vorm geven. 


