PERSCOMMUNIQUÉ– 08/05/2019
Oproep van 8 mei voor het klimaat
Opdat de kiezers naar eer en geweten zouden kunnen
stemmen, doen 100 belangrijke personen uit het
maatschappelijk middenveld een oproep aan de partijen en
kandidaten voor de verkiezingen van 26 mei 2019 om zich
publiekelijk te engageren voor het klimaat!
Website van de oproep: http://2605.milieunoodtoestand.be/
Tekst van de oproep in pdf: http://2605.phbweb.be/docs/oproep8mei_ok.pdf
De ondertekenaars van de oproep in pdf:
http://2605.phbweb.be/docs/appel8mai_signataires.pdf
Op initiatief van het Comité We roepen de milieu- en sociale noodtoestand
uit! roepen een honderdtal intellectuelen, activisten, wetenschappers, ondernemers
en burgers de partijen en de verkiezingskandidaten op om zich publiekelijk te
engageren om een beleid te voeren dat de klimaatuitdaging aangaat en om de
inspanningen te belichamen voor de noodzakelijke ecologische en solidaire transitie.
Onder de ondertekenaars vinden we onder meer de activiste Adélaïde Charlier van
Youth for Climate, de activisten van Rise for Climate, de schrijver Vincent
Engel, de economist Etienne de Callataÿ, de voormalig directeur-generaal van de
FOD Leefmilieu Roland Moreau, de scenarioschrijver van de tv-reeks ‘Ennemi
Public’ Fred Castado, wetenschappers, ondernemers en geëngageerde burgers.
De kandidaten die de oproep zullen ondertekenen erkennen:
-

-

-

dat de klimaatopwarming een existentiële uitdaging is omdat ze een
bedreiging vormt voor het leven, de gezondheid, de sociale cohesie en de
economische welvaart van miljoenen onder ons, in België en elders;
dat ons huidig emissietraject ons niet in staat stelt om deze bedreiging tot een
minimum te beperken;
dat België, door zijn rijkdom en zijn emissies per inwoner, een bijzondere
verantwoordelijkheid heeft als wereldleider in de emissieverlaging;
dat we zowel onze directe als indirecte uitstoot moeten verminderen willen we
de klimaatopwarming doen vertragen;
dat we reeds over de nodige technologie beschikken om onze
broeikasgasemissies drastisch te verminderen;
dat we, naast het verminderen van de uitstoot, nu reeds moeten werken aan
de territoriale aanpassing en weerbaarheid in het licht van de onvermijdelijke
klimaatschokken;
dat een snelle en diepgaande ecologische transitie van onze
samenleving noodzakelijk, mogelijk en wenselijk is indien en enkel
indien ze gepaard gaat met duidelijke politieke durf en een
versterking van de sociale rechtvaardigheid.

Die partijen en kandidaten verbinden zich ertoe:

-

-

het akkoord van Parijs na te leven en onze directe en indirecte
broeikasgasuitstoot tegen 2022 te doen plafonneren, die uitstoot
vóór 2030 met 55% en vóór 2050 met 95% te verlagen;
ervoor te zorgen dat de lokale weerbaarheid overal in ons land wordt
ingezet om de impact van de klimaatopwarming voor de huidige en
toekomstige generaties, hier en elders, zoveel mogelijk te beperken.

Deze oproep om zich te engageren wordt via mail en via de pers overgemaakt aan
de partijen die opkomen in de deelstaten en aan hun kandidaten. De oproep nodigt
hen uit om hun engagement officieel te bevestigen door een mail te sturen naar
info@milieunoodtoestand.be
Het Comité We roepen de milieu- en sociale noodtoestand uit! verbindt zich ertoe de
naam van elke partij of verkozene die geantwoord heeft, op te nemen in een
openbare lijst, op de website http://2605.milieunoodtoestand.be/
Elke burger zal zo naar eer en geweten kunnen stemmen in het licht van de
uitdaging die klimaatstabiliteit en -rechtvaardigheid betekenen.
Maar daar stopt het niet voor ons. Tijdens de legislatuur 2019-2024 kan deze
openbare lijst nog worden aangevuld. Ook zullen we de politieke mandatarissen
regelmatig herinneren aan hun verbintenis wat concrete acties betreft.
Tot slot zullen we er bij de verkiezingen van 2024 voor zorgen dat de kiezers zelf
kunnen nagaan of de verkozenen voldoende inspanningen hebben geleverd om de
klimaatuitdaging aan te gaan.
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