Gezocht: regering die klimaatleiderschap opneemt
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Eerste minister
Mortsel, 18 januari 2021
Mijnheer de eerste minister,
Graag wensen wij U en de hele regering sterkte en moed voor 2021 !
Het federaal regeerakkoord van september 2020 en de Europese top van december 2020 waren voor
ons een bron van hoop! Wij hebben veel waardering voor de doelstellingen die vooropgesteld zijn voor
2030, voor de principes van de Green Deal en voor de aan voorwaarden gekoppelde financiering. Nu
komt het erop aan om de teksten zonder dralen om te zetten in daden.
Uw regering heeft in deze coronacrisis moedige en moeilijke beslissingen genomen. U heeft van
gezondheid en solidariteit een prioriteit gemaakt en u heeft getoond hoe overleg en leiderschap vorm
kunnen krijgen op federaal niveau.
De klimaatverandering is samen met biodiversiteit en de toenemende ongelijkheid (in België maar nog
meer in het zuiden) de grootste uitdaging van deze eeuw. “Er bestaat geen vaccin tegen armoede,
honger en ongelijkheid” zoals de directeur-generaal van het WHO schreef. Wij staan voor de belangrijke
taak om onze afhankelijkheid van fossiele energie drastisch en op een faire manier af te bouwen. Nog
meer dan de gezondheidscrisis vraagt dit om een diepgaande transformatie van ons economisch
systeem en onze levenswijze.
We wensen de regering de wijsheid en de daadkracht toe om dringend en eensgezind de nodige
beslissingen te nemen ter uitvoering van het Akkoord van Parijs. We wensen de regering de moed toe
om gehoor te geven aan de oproep van wetenschappers en experts, maar vooral ook aan de roep van de
jongeren, onze kleinkinderen, die voor hun toekomst vrezen. Samen actie voeren voor een
gemeenschappelijk doel geeft allen, jong en oud, opnieuw optimisme en hoop voor de toekomst.
Wij, grootouders, maken deel uit van deze 11 miljoen Belgen en we vestigen graag uw aandacht op de
bijdrage die wij kunnen leveren aan een duurzame toekomst voor allen. Begin 2020 waren we met 3,7
miljoen 55-plussers en dit aantal stijgt ieder jaar. Naast kennis en ervaring hebben senioren doorgaans
een aanzienlijke koopkracht, die ingezet kan worden voor de transitie. Toch is er ook een groep ouderen
die niet beschikt over elementair comfort en die we beslist niet uit het oog mogen verliezen.
Klimaatrechtvaardigheid moet daarom de norm zijn. We laten niemand in de steek!
We verwachten van de regering dat ze in de aanloop naar COP26 zowel realisaties als nieuwe ambitieuze
doelstellingen zal voorleggen, zodat we blijvend fier kunnen zijn over ons land!
De Grootouders voor het Klimaat en de Grands-Parents pour le Climat willen ook graag een gesprek met
u aangaan over enkele dringende thema’s en voorstellen. U vindt deze in bijlage.
Met de meeste hoogachting.
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