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Laureaat Grootouders voor het Klimaat 

De jury draagt Grootouders voor het Klimaat voor als laureaat voor de Ultima Sociaal-cultureel 
volwassenenwerk 2021. 

Grootouders voor het Klimaat is een jonge burgerbeweging. De beweging ontstond begin 2019 ter 
ondersteuning van de initiatieven van de klimaatjongeren van Youth for Climate, maar is sindsdien 
aan een razendsnel tempo uitgegroeid tot een breed vertakte en professioneel uitgebouwde 
organisatie. Ze is er in korte tijd in geslaagd om zichzelf en haar werking op de kaart te zetten en 
een volwaardig deel uit te maken van het publieke debat rond het klimaatthema. Wat de jury 
bovendien opvalt, is dat Grootouders voor het Klimaat deze groei heeft kunnen realiseren in volle 
coronacrisis, tijdens een periode die traditioneel sociaal-cultureel volwassenenwerk niet evident 
maakte. Meer nog, de organisatie greep de coronacrisis aan als reflectiemoment, en pleit ervoor 
om de samenleving na corona op een meer duurzame manier opnieuw op te starten. 

Grootouders voor het Klimaat is sterk in samenwerken. De beweging ontstond binnen de bredere 
klimaatbeweging en beschikt over een sterk netwerk, zowel binnen als buiten het klimaatthema. 
De beweging verbindt zich met klimaatbewegingen en ouderenverenigingen, en neemt een plaats 
in in verschillende binnenlandse en internationale netwerken. Grootouders voor het Klimaat is een 
van de eerste bewegingen van haar soort in Europa, en speelde als pionier een voorbeeldrol voor 
gelijkaardige initiatieven in het buitenland.  

Een andere troef die volgens de jury mee aan de basis ligt van het succes van de beweging is de 
sterke aandacht voor intergenerationele samenwerking. Grootouders voor het Klimaat gaf een 
krachtig signaal dat het klimaatthema niet enkel de jongeren aangaat, maar dat het een thema is 
dat alle generaties aanbelangt.  

Opvallend in 2021 was de campagne ‘Onze spaarcenten voor hun toekomst’, waarmee ze 55-
plussers wil aanmoedigen om hun spaargeld te investeren in duurzame spaar- en 
beleggingsproducten die het klimaat ten goede komen. Het is met acties als deze dat Grootouders 
voor het Klimaat aantoont dat ze niet enkel de klimaatjongeren wil ondersteunen, maar ook haar 
eigen stem laat klinken in het klimaatdebat.  
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De jury spreekt met deze bekroning ook expliciet haar waardering uit voor de vele andere 
burgerbewegingen die de voorbije jaren rond het klimaatthema ontstonden: Teachers for Climate, 
Scientists For Climate … Het is een lange lijst die blijft groeien. Uiteraard verdienen de jongeren 
van Youth for Climate een bijzondere vermelding. Het is immers hun inzet en engagement die de 
bal aan het rollen bracht.  

 

QUOTE 

"Grootouders voor het Klimaat gaf een krachtig signaal dat het klimaatthema niet enkel de 
jongeren aangaat, maar dat het een thema is dat alle generaties aanbelangt.” 


