
VERANDER DE WERELD
 NIET HET KLIMAAT! 

Het jaar 2018 was het 4e 
warmste jaar ooit geregistreerd. 
In oktober publiceerde het IPCC 
(Intergovernmental Panel on 
Climate Change) een alarmerend
rapport: een opwarming van de 
aarde van 2°C zou nog veel 
erger zijn dan voorzien. We 
hebben al 1,1°C 'gewonnen' 
tegenover de 18e eeuw en we 
zien de gevolgen al: droogtes, 
ultra-hevige cyclonen, 
overstromingen, smelten van het
ijs,...  

Er is geen twijfel mogelijk: de 
catastrofe is al bezig. We moeten
er alles aan doen opdat de 1,5°C
opwarming niet wordt 
overschreden. 

Volgens het IPCC hebben we nog
maar één kans op twee om dat 
te bereiken, op voorwaarde dat 
de uitstoot van CO2 tussen 2020
en 2030 met 58% wordt 
verminderd.

De politici weten dit. De 
internationale conferenties 
volgen elkaar op, de politieke 
beloftes gaan alle kanten op, 
maar er gebeurt niets. Ze 
hebben lak aan ons. 

100 grote bedrijven zijn op hun 
eentje verantwoordelijk voor 3/4 
van de uitstoot van CO2. De 
rijksten rijven steeds meer geld 
binnen op de kap van de 
armsten, van onze gezondheid 
en van onze planeet.

Het kapitalisme heeft nood aan 
oneindige groei van de materiele
productie.  Het milieu en het 
klimaat worden opgeofferd aan 
het winstbejag. De Aarde kan dit 
niet meer aan.

Wij willen dit niet langer. We 
weigeren te leven in een 
samenleving waar de politieke 
verantwoordelijken laten begaan
omdat ze de winsten van de 
rijken niet durven aanpakken. 

We kunnen het klimaat nog 
redden. Maar daarvoor zijn 
radicale maatregelen 
noodzakelijk:

 De exploitatie van 
fossiele energiebronnen 
(petroleum, steenkool, 
gas,...) stopzetten.



 Nationalisatie van de 
energiesector zonder 
schadevergoeding om 
snel de overgang te 
organiseren naar een 
gedecentraliseerd 
energiesysteem 100% 
gebaseerd op 
hernieuwbare 
energiebronnen.

 Weg met Koning Auto. 
Investeringen in een 
openbaar vervoernetwerk
met gratis en 
kwaliteitsvol vervoer.

 Creatie van openbare 
bedrijven voor isolatie en 
renovatie van gebouwen 
onder controle van de 
bevolking en de 
werkenden.

 Kernuitstap met 
reconversie van de 
werknemers uit de sector 
(onder hun controle), 
ondermeer voor het 
ontmantelen van de 
centrales.

 Maak een einde aan het 
gepland snel verslijten 
van producten. 

 We willen democratisch 
kunnen beslissen over 
wat sociaal nuttig is om 
geproduceerd te worden, 
op die manier die het 
best is voor het milieu en 
de natuurlijke 
hulpbronnen respecteert.

Vandaag vindt in heel wat 
landen de Global Strike For 
Future plaats. De dag is alvast bij
ons een succes. We mogen nu 
zeker niet opgeven!

Om vol te houden, organiseren 
we ons best. Laat ons overal 
scholieren-, studenten- en lokale 
actiecomités opzetten  en samen
beslissen hoe we verder gaan 
met onze acties en welke eisen 
we naar voor schuiven. 

De SAP (Stroming voor een 
Antikapitalistisch Project) en de 
Jonge Antikapitalisten komen 
dag na dag op voor een 
ecosocialistische, radicaal 
democratische, feministische, 
antiracistische en zelfbeheerde 
samenleving. 

Ga samen met ons in de 
klimaatbeweging voor duidelijke 
antikapitalistische en 
ecosocialistische eisen en  
democratische zelforganisatie. 
Doe mee, word lid! 

Wil je meer informatie of een 
gesprek? Contacteer ons via: 

0496/20.76.37
info@sap-rood.org

sap-rood.org

v.u.: A. Henry, Plantinstraat 20, 1070 Brussel


