
Wekelijks klimaat urgentie protest in Maastricht - Skolstreijk för Klimatet - drie jaar met overstromingen,
natuurbranden, voorspelbare klimaatinstorting en nog steeds GEEN adequate actie van onze overheid

Drie jaar zonder actie! Vrijdag 20 augustus was het drie jaar geleden dat de Skolstreijk för Klimatet, van start
ging. De actie van de Zweedse scholiere Greta Turnberg was de vonk voor wereldwijde klimaatprotesten, maar
de voortdurende vernietiging van onze planeet en het klimaat werden alleen beantwoord door politieke
inactiviteit en ontkenning. Wij als Friday for Future,
Internationale Socialisten en Extinction Rebellion, allen
onderdeel van de Klimaatcoalitie Maastricht, gingen vrijdag
20 augustus de straat op in Maastricht om deze dag te
markeren en de overheid aan te zetten tot de noodzakelijke
en urgente maatregelen op het gebied van de klimaatcrisis.
De Klimaatcoalitie Maastricht heeft hiertoe 8 eisen voor een
duurzaam Maastricht geformuleerd :
1.       Gratis Openbaar Vervoer
2.       Schone Lucht voor Ons en Onze Kinderen
3.       Stimuleer Lokale Zaken
4.       Maak Woningen en Gebouwen Duurzaam
5.       Verbied Plastic voor Eenmalig Gebruik
6.       Een Rechtvaardige en Sociale Transitie van Banen
7.       Informeer en Betrek de Mensen
8.       Fossiele Brandstoffen Uitfaseren
Meer informatie over deze eisen is terug te vinden op de website van Maastricht for Climate:
www.maastrichtforclimate.nl/nl/onze-eisen

We zijn woedend over het gebrek aan adequate actie van de
overheid en hebben deze energie gebruikt om ons in te zetten
voor de gemeenschap en Maastrichtenaren, vakantiegangers en
de nieuw aangekomen studenten te bereiken met een oproep om
wakker te worden en gezamenlijk klimaatrechtvaardigheid te
eisen. Nog een jaar van ongekende overstromingen, bosbranden,
een snelle afname van het poolijs en de publicatie van het laatste
IPCC-rapport hebben aangetoond dat we niet veel tijd meer
hebben om te handelen.  Met de komende VN Klimaatconferentie
(COP26) in het vooruitzicht zullen we samen met de
Klimaatcoalitie Maastricht elke vrijdag om 19.30 uur op de Markt
voor het stadhuis in Maastricht protesteren. Hiermee willen we de
druk op de Gemeente Maastricht opvoeren om de 8 eisen van de
Klimaatcoalitie serieus te nemen en met ons en de burgers in
gesprek te gaan over een rechtvaardige transitie naar een groene
en duurzame (lokale) economie.

Kom elke vrijdag om 19.30 uur in opstand voor het stadhuis op de Markt  en steun onze en Greta's koers door
1. De waarheid te vertellen, 2. Nu te handelen en 3. De politiek te overstijgen!


