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Vrijdag 15 maart : Mobiliseren voor het klimaat 

 

 

Facebook pagina (fr) 

Het is onmogelijk ongevoelig en om persoonlijk noch beroepshave ongeïnetresseerd te blijven voor 

wat het klimaat aangaat en al hetgeen er mee te maken heeft. 

Het betreft hier zeker en vast een enorm probleem en het is dé uitdaging van het moment. 

Of we nu ambtenaar zijn, (europees) burger, ouders, jongere en/of minder jongere: we zijn allen 

onherroepelijk hierbij betrokken. 

We mogen reeds toejuichen dat de Europese Unie zich verbonden heeft de uitstoot van gassen die 

aan de basis liggen van het broeikasteffect tussen 1990 en 2030 met 40% te verminderen, de 

efficiëntie van het energieverbruik met 27% te verbeteren alsook het aandeel van de hernieuwbare 

energie in het totaal verbruik met 27% te verhogen. Desalnietemin moeten er op europees en 
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wereldvlak nog andere maatregelen en ambitieuse strategieën uitgewerkt worden ten behoeve van 

van het klimaat en dit heden voor ons allen maar zeker ook voor de toekomstige generaties.  

“Klimaatexperts bevestigen dat zelfs een verhoging van de temperatuur met 2 graden zal leiden tot 

hongersnood, droogte, overstroomingen, tornados, oorlog en zelfs uitroeiing. En dit enkel omdat de 

volwassenen van vandaag niet bezig zijn met morgen. Ze stelen onze toekomst terwijl we er staan op 

te kijken », schrijft Youth for Climate op de Facebook pagina die het evenement aankondigt. 

Vele jongeren trachten onze politici hierover aan te spreken hetgeen stilaan zijn vruchten begint af te 

werpen. Europa heeft hier een voortrekkersrol te vertolken ten behoeve van het klimaat. 

De klimaatmarsen volgen elkaar op maar ziehier een gans nieuw initiatief: een europese staking op 15 

maart eerstvolgend. Het evenement werd “Global strike for the future” genoemd. 

Dit initiatief geniet de volledige steun van SFE en moedigt de collegas aan om hieraan op vrijdag 15 

maart deel te nemen. 

Aarzel niet om ons te melden op welke maatregelen u op uw niveau neemt (composteren, triëren, etc 

…): we publiceren het graag op onze website, want vele kleine beekjes vormen uiteindelijk een grote 

stroom ! 

 
 

  

Blijf verbonden :  

       

∞ 

 

https://www.facebook.com/events/1597552237054984/
https://www.facebook.com/events/1597552237054984/
http://www.conf-sfe.org/
http://www.conf-sfe.org/
mailto:Osp-Sfe@ec.europa.eu
https://www.facebook.com/syndicat.sfe
https://www.youtube.com/watch?v=ul8R1WQgqN0&t=
https://www.instagram.com/conf_sfe/
https://www.instagram.com/p/Bh3oAreH7Pk/?taken-by=conf_sfe

