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Patrick Janssens, 
ambassadeur van 
Grootouders voor het 
Klimaat

Patrick Janssens: 
‘De klimaatjongeren hebben het gelijk aan hun kant en verdienen onze
steun’

Patrick Janssens, voormalig burgemeester van Antwerpen (2003-2012), sluit zich aan als 
ambassadeur bij Grootouders voor het Klimaat.
In zijn motivatie is hij glashelder in zijn steun aan de jeugd:

‘Wanneer jongeren kennisnemen van de klimaatproblematiek, van de oorzaken en 
gevolgen ervan vinden ze het onbegrijpelijk dat er niet meer doortastend werk wordt
gemaakt van de noodzakelijke omschakeling. Ze revolteren, nemen radicale 
standpunten in en voeren actie. Ze hebben het gelijk aan hun kant. Ze verdienen 
onze steun.’

Ook legt hij de nadruk op de klimaatrechtvaardigheid, en de solidariteit met maatschappelijk 
zwakkeren in deze klimaatcrisis:

‘De klimaatproblematiek is niet enkel een ecologisch maar ook een sociaal probleem.
Wie maatschappelijk zwakker staat wordt immers meer geconfronteerd met de 
gevolgen van de opwarming van onze planeet en kan er zich minder tegen 
beschermen. Dat is deze zomer ook in Pepinster duidelijk gebleken. ‘

Na Leona Detiège (Spa- Antwerpen), Frank Beke (Spa – Gent) en Luc Martens (Cd&V – 
Roeselare) is Patrick Janssens de 4e voormalige burgemeester die zich schaart achter deze 
burgerbeweging  en hun boodschap:

‘Een leefbare wereld voor de generaties na ons‘

Een aantal van de 130 ambassadeurs van de Grootouders stapt op 10 oktober ook mee in de 
klimaatbetoging ‘back to the climate’ in Brussel-Noord.
Ze verzamelen om 13.00u aan de financietoren (hoek ….

Lees de integrale motivatie van Patrick Janssens:
https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/patrick-janssens/
Persmap: https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/persmap/ 

Contact: 
Bernard Hubeau, co-voorzitter: info@grootoudersvoorhetklimaat.be 
Hugo Van Dienderen, co-voorzitter: info@grootoudersvoorhetklimaat.be 
Koen Platevoet, perscontact: pers@grootoudersvoorhetklimaat.be – 0498.516842 



de integrale motivatietekst van Patrick Janssens:

Het klimaat verandert tegen een sneller tempo dan ooit en de biodiversiteit gaat er jaar na 
jaar op achteruit. Het staat onomstotelijk vast dat dit te wijten is aan menselijke activiteit en 
aan de manier waarop ons maatschappelijk systeem functioneert. De klimaatproblematiek is 
niet enkel een ecologisch maar ook een sociaal probleem. Wie maatschappelijk zwakker staat 
wordt immers meer geconfronteerd met de gevolgen van de opwarming van onze planeet en 
kan er zich minder tegen beschermen. Dat is deze zomer ook in Pepinster duidelijk gebleken. 

Wanneer jongeren kennisnemen van de klimaatproblematiek, van de oorzaken en gevolgen 
ervan vinden ze het onbegrijpelijk dat er niet meer doortastend werk wordt gemaakt van de 
noodzakelijke omschakeling. Ze revolteren, nemen radicale standpunten in en voeren actie. Ze
hebben het gelijk aan hun kant. Ze verdienen onze steun. De ouderen onder ons kunnen 
misschien denken dat het ‘onze tijd wel zal duren’. Wie geeft om zijn kinderen en kleinkinderen
en bij uitbreiding om de toekomst van de generaties na hen kan niet anders dan zijn stem 
laten horen. Daarom word ik graag ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat.


