
Feiten en ervaringen

Kinderen die nu geboren worden, zullen meer extreme 
klimaatomstandigheden meemaken dan een 60-jarige. Baby’s die nu 
geboren worden, zullen 7 keer meer extreme 
hittegolven meemaken (op wereldschaal).

De kinderen uit landen met lage inkomens worden het hardst getroffen. 
Terwijl zij het minst bijdragen aan de oorzaken van de 
klimaatveranderingen.

Ook België wordt getroffen door klimaatopwarming. Wat in Pepinster 
gebeurde, had ook in Vlaanderen kunnen gebeuren. Door de stijging 
van de zeespiegel verdwijnt op lange termijn bijvoorbeeld de haven van 
Antwerpen.

Veel jongeren voelen ‘klimaatangst’: berichtgeving en feiten wekken angst 
en stress op door de onzekerheid over de toekomst. Overal in de wereld
komen jongeren op straat voor het klimaat.

Wij vinden

Vlaanderen doet te weinig voor het klimaat. We moeten de nationale en 
Europese afspraken halen en de lat hoog leggen.

Klimaatopwarming aanpakken kost veel geld, maar te weinig doen, kost 
nog meer. Jongeren zullen die factuur moeten betalen.

Zelf kleine stappen zetten helpt als vorm van sensibilisering en om je stem 
te laten horen bij de overheid. Maar het zijn de beleidsmakers die 
dit probleem ten gronde moeten aanpakken.



Aanbevelingen en ideeën

1. Organiseer een klimaatconferentie in België met jongeren aan 
het woord en herhaal die om op te volgen wat de overheid 
effectief doet. Nu kunnen alleen volksvertegenwoordigers de overheid 
ter verantwoording roepen in het parlement, en jongeren hebben 
geen stemrecht.

2. Zorg voor een degelijk slachtofferfonds voor slachtoffers van 
klimaatrampen. Vlaanderen bleef deze zomer gespaard maar we gaan 
er ook wel slachtoffer van worden. Dat is gewoon een kwestie van tijd. 

3. Vlaanderen moet de eigen doelstellingen, deadlines en beloftes 
halen. Daar is daadkrachtiger beleid voor nodig. 

4. Geef minder subsidies aan fossiele brandstoffen, zoals aan 
luchtvaartindustrie en stookolie. Subsidieer in plaats daarvan 
duurzame alternatieven. Kies massaal voor duurzame, groene energie, 
zoals zonne- en windenergie. Dat betekent ook verder gebouwen 
renoveren en anders verwarmen, bijvoorbeeld met warmtepompen.

5. Stimuleer openbaar vervoer en fietsen. Als er toch auto’s nodig 
zijn, zorg dan dat dat zoveel mogelijk elektrische en deelauto’s zijn.

6. Bouw de veestapel af en ondersteun energievriendelijke landbouw. 
Maak duidelijk waarom meer vegetarisch beter is. Informeer mensen 
correct. 

7. Laat grotere bedrijven meer betalen. En ook rijke mensen meer dan 
mensen met lagere inkomens => Verdeel de bijdragen voor klimaat 
rechtvaardig. 



8. Focus op hergebruik van goederen. Denk bijvoorbeeld ook aan minder 
papierverspilling en meer gerecycleerd papier.

9. Bescherm natuurparken en leg nieuwe parken aan. 

10. Kies voor groen in de stad. Natuur is een ‘groene long’ in het 
stadsleven en ook esthetischer. Kies voor biodiversiteit in de stad. 

11. Onderwijs
▪ We pleiten voor green teams op school. Die gaan na hoe het op school 

milieuvriendelijker kan. Zo worden vandaag soms hele bundels 
afgeprint om er één les mee te werken.

▪ Project Speelplaats van de Toekomst: laat organisaties scholen 
ondersteunen om met het thema klimaat om te gaan. 

▪ Erken de klimaatmarsen van jongeren. Noem die niet 
‘klimaatspijbelen’ want dat legt de nadruk op spijbelen in plaats van de 
ernst en het doel te erkennen. 

▪ Breng klimaat bespreekbaar in verschillende vakken, zeker ook 
wetenschapsvakken. 

12. Internationaal
Het klimaatprobleem is groter dan Vlaanderen alleen. Werk bijvoorbeeld 
voor ontbossing niet alleen Vlaams maar ook internationaal.


