
Dringende Oproep 
van

Grootouders voor het Klimaat

Een leefbare, rechtvaardige wereld voor de generaties na ons 

De symptomen van de klimaatcrisis treffen ons met alsmaar extremer weer, 
overstromingen, droogte. Elders is het nog erger, met branden, orkanen, verlo-
ren oogsten, stijgende zeeën. Elk jaar weer meer, elk jaar weer dichterbij. Op die 
weg doorgaan is geen optie.

De urgentie was nooit zo groot

Niet meer dan 1,5 °C gemiddelde opwarming en een billijke verdeling van de 
inspanningen: de wetenschap is duidelijk, dat lukt alleen als we meteen in actie 
schieten. Ondanks alle vooruitgang, ondanks de vele maatregelen en plannen die 
voorliggen, hoe goed bedoeld ook, schieten we te kort. 

Er is nog tijd, maar hij dringt

Sinds het Klimaatverdrag van Rio de Janeiro, waarmee de wereldleiders in 1992 
de klimaatcrisis openlijk op de agenda plaatsten, is de uitstoot van broeikasgas-
sen zelfs nog sneller gaan stijgen. Het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is al 6 jaar 
oud, de mijlpaal van 2030 is nog amper 8 jaar van ons vandaan. De klimaatcrisis 
is nu het dringendste wereldprobleem.

Ouderen willen hun verantwoordelijkheid opnemen   

De leden van Grootouders voor het Klimaat en generatiegenoten hebben tijdens 
hun actieve leven de druk op de planeet onhoudbaar zien toenemen. Zij nemen 
hun verantwoordelijkheid en hun plicht tegenover de komende generaties ern-
stig. Ze roepen de samenleving en in het bijzonder de overheid op, dringend radi-
cale maatregelen te nemen om de doelstelling van het Akkoord van Parijs te rea-
liseren. De klimaatconferentie van Glasgow biedt daartoe een unieke kans.
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We rekenen nú op onze overheid

Voor klimaatwerven zoals de energietransitie, een sociaal rechtvaardig fiscaal kli-
maatbeleid en steun aan alle klimaatslachtoffers, rekenen we nú op onze overhe-
den van alle beleidsniveaus.

Het beste moment is dit moment

Nu kunnen we de gevolgen nog temperen (elke decigraad telt) en aanpassingen 
voorbereiden. Op de klimaatconferentie van Glasgow (november 2021) moe-
ten ons land en zijn regeringen zich 100% engageren om het tij te keren.

Hugo Van Dienderen Bernard Hubeau
co-voorzitter  co-voorzitter 

Deze oproep wordt gesteund door deze organisaties:

Grands-parents pour le Climat, Gezinsbond, Vlaamse Ouderenraad, Okra, S-plus, 
GOSA,  ABVV-senioren, CD&V-senioren, Groen-plus, Ecokerk, Transitie Molen en 
Balen, Duurzame Heistenaars 

vzw Grootouders voor het Klimaat
grootoudersvoorhetklimaat.be
info@gvhk.be
Kerkstraat 58 2640 Mortsel
vzw: 0753.407.116 - RPR Antwerpen 
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https://www.groen-plus.be/
mailto:info@gvhk.be
https://grootoudersvoorhetklimaat.be/
https://senioren.cdenv.be/
https://abvvsenioren.be/
https://gezinsbond.be/Paginas/grootouder.aspx
https://www.s-plusvzw.be/
https://www.okra.be/over-okra
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/
https://www.gezinsbond.be/
https://gpclimat.be/
https://www.duurzameheistenaars.be/
http://transitiemolenbalen.be/
http://transitiemolenbalen.be/
https://netrv.be/ecokerk

