
Kijk voor meer informatie op: 

• www.klimaatlabelpolitiek.nl – Inzicht in het
klimaat stemgedrag van politieke partijen

• www.klimaatinzicht.nl – Een overzicht van de
klimaatproblematiek en wat je kunt doen

• www.klimaatgesprekken.nl – Sluit u aan bij
een groep waarin mensen elkaar stimuleren

• www.zaailingen.com/petities – Teken kli-
maatpetities

• Twitter: #KiesKlimaat

Bij de verkiezingen op 15 maart 2017Stemt u liever op de groenste kandidaat van uw 
eigen partij? Kijk dan op www.klimaatkandidaat. 
nl, met tips van de Jonge Klimaatbeweging. Alles 
hangt af van wat wij als kiezers  nu doen.

Kom in actie
kies voor het klimaat!

Wat is je dierbaar en hoop je nooit te verliezen 
door klimaatverandering?
Op donderdag 2 maart organiseren we van 15.00 
tot 19.00 uur op Het Plein in Den Haag een kli-
maatlintjes ritueel. We schrijven ons persoonlijke 
antwoord op bovenstaande vraag op een lintje. 
Deze worden in een boom gehangen. 

Met het ritueel doen we elkaar de toezegging er 
alles aan te doen om ervoor te zorgen dat onze 
zorgen nooit werkelijkheid zullen worden. Politici 
worden uitgenodigd om mee te doen. Je kunt je 
antwoord ook doorgeven via www.klimaatlintjes.nl 
met je voornaam, woonplaats en leeftijd. Dan 
schrijven wij het op een lintje.



Het is erop of eronder 
voor het klimaat. 
Nog nooit was het zo gemakkelijk onze CO2 
emissies snel terug te dringen. Tegelijkertijd 
zien we overal ter wereld een schrikbarende 
toename van droogtes, overstromingen, hitte-
golven, orkanen...  

Het wordt steeds duidelijker dat klimaatverander-
ing desastreuze gevolgen heeft. Het KNMI en kli-
maatwetenschappers waarschuwen voor grote 
zeespiegelstijging, met enorme economische 
schade in Nederland. We moeten nu alles op alles 
zetten om een leefbare wereld voor onze kinderen 
achter te laten.

Drie redenen om bij de verkiezingen van 15 
maart op een klimaatvriendelijke partij te stem-
men: 

1Het is heel erg nodig
Zelfs als we nu stoppen met de uitstoot, gaat de 
opwarming nog even door. CO2 verdwijnt maar 
heel langzaam uit de atmosfeer - daarom is er een 
maximale hoeveelheid die we nog mogen uitstoten. 
Griezelig is dat het Arctische gebied veel sneller op-
warmt dan verwacht. Als het zee-ijs verdwijnt, wordt 
er minder zonlicht gereflecteerd. Dit versterkt de op-
warming.

Klimaatverandering is nu al realiteit. Het maakt 
slachtoffers. In Bangladesh zijn al mensen ver-
dreven door het stijgende water.  De burgeroorlog 
in Syrië was in ieder geval gedeeltelijk het gevolg 
van een enorme droogte tussen 2006 en 2010 - mil-
joenen boeren werden gedwongen naar de stad te 
trekken. Als klimaatverandering doorzet, dan kan 
dit leiden tot honderden miljoenen vluchtelingen. 
Vooral in Afrika.  Maar ook in Nederland hebben 
boeren steeds meer last van extreme weersom-
standigheden.

2 Er gebeurt niet genoeg
Daarom hebben 195 landen in Parijs besloten dat 
de opwarming tot 1,5 graad beperkt moet blijven. 
Eerder was 2 graden het doel. Dit betekent dat 
ontwikkelde landen al in 2030 vrijwel uitstootvrij 
moeten zijn. Het verdrag kent geen verplichte re-
ductiedoelstellingen.

De huidige vrijwillige toezeggingen zijn zelfs niet 
voldoende voor twee graden. In 2018 volgt een 
nieuwe klimaattop om scherpere afspraken te mak-
en.

3Het kan en is goedkoper dan business as 
usual
Het is technisch én financieel haalbaar onze uitstoot 
snel terug te brengen. Niet alleen daalt de prijs van 
alternatieve energie razendsnel. De scenario’s voor 
een snelle energie-omslag liggen klaar.  Als we ni-
ets doen zal het ons meer gaan kosten. Minister 
Henk Kamp verwacht dat duurzame energie zoals 
wind op zee binnen 7 jaar concurrerend wordt. We 
moeten er alles aan doen dit proces te versnellen.

De Nederlandse regering heeft nog steeds geen 
plan voor de energie-omslag na 2023. Bovendien 
is het doel om pas in 2050 emissievrij te worden. 
Dat past bij een 2 graden scenario. Terwijl men in 
Parijs voor 1,5 graad heeft getekend. Veel partijen 
staan nog steeds op de rem. Gevestigde belangen 
zijn nog steeds bang dat bij een te snelle transitie 
hun winsten in gevaar komen. Terwijl het voor Ned-
erland innovatieland enorme kansen biedt! 

Daarom is het essentieel dat wij politici en geves-
tigde belangen laten zien dat er snel iets moet 
gebeuren. Stem bij de verkiezingen op een partij 
die het beste met het klimaat voorheeft. Op www. 
klimaatlabelpolitiek.nl is nauwkeurig in kaart ge-
bracht hoe iedere partij de afgelopen 4 jaar gestemd 
heeft. Met een duidelijk label, vergelijkbaar met het 
energielabel van uw koelkast.




