
Klimaatcoalitie principes en waarden  

 
De Klimaatcoalitie komt op voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en de toekomst. 

Doe je met ons mee? 

Iedereen is welkom die zich aan onze principes en waarden willen houden. Iedereen die deze principes en waarden 

volgt, kan actie ondernemen uit naam van de Klimaatcoalitie. 

 

1. We hebben een gedeelde visie 

Een wereld creëren die geschikt is voor toekomstige generaties. 

Het is onze plicht om een wereld te creëren die geschikt is voor de volgende generaties. Daarin hebben we allen een 
rol en verantwoordelijkheid: burgers, boeren, bedrijven en overheid. Wij eisen van de Nederlandse overheid: 

1. Informeer de bevolking en de bedrijven. Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons 
voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.  

2. Faciliteer de bevolking en bedrijven om deze verandering mogelijk te maken. Doe wat nodig is om 

biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een 

rechtvaardige manier. 

2. We streven naar een zo groot en breed mogelijk draagvlak voor onze visie 

Het mobiliseren van 3,5% van de bevolking om systeemverandering te bewerkstelligen - met behulp van ideeën als 

"Momentum-gedreven organiseren" om dit te bereiken. 

Geen enkel regime in de 20e eeuw slaagde erin zich te verzetten tegen een opstand waaraan tot 3,5% van de bevolking 

actief deelnam. In Nederland zou dit betekenen dat ongeveer 600.000 mensen moeten worden gemobiliseerd om een 

snelle verandering mogelijk te maken. 

3. Samenwerken naar je eigen kunnen en versterken. 

Een cultuur creëren die gezond, veerkrachtig en aanpasbaar is. 

Iedereen die zich kan vinden in onze afspraken en visie kan aansluiting vragen bij de klimaatcoalitie, ongeacht je 

politieke voorkeur. Het klimaat heeft effect op iedereen. Uitingen van politieke partijen of standpunten worden echter 

niet toegestaan in de communicatiekanalen over de klimaatmars of op het podium. We gebruiken solidariteit en 

netwerken om elkaar te versterken door elkaar te ondersteunen en informeren. 

4. We staan voor verandering 
 

We verlaten onze comfortzones om actie te ondernemen voor verandering.  

We hebben de plicht om het huidige systeem dat het leven op aarde vernietigt en diep onrechtvaardig is te 
veranderen. Ons uitgangspunt is een rechtvaardige, inclusieve, circulaire samenleving.  Biodiversiteit en respect voor 
alles dat leeft staat boven economisch belang.  

Iedereen is verantwoordelijk voor de verandering die nodig is. Dat betekent dat zowel beleidsmakers, individuen en 
bedrijven per direct daadkracht moeten tonen.   

5. We zijn een lerende organisatie 

We zijn een lerende organisatie die vooruit, opzij en naar het verleden kijkt om te kunnen bepalen wat de 

vervolgstappen zijn die nodig zijn om het klimaat te redden. We leren van andere organisaties, evalueren onze eigen 

acties en passen indien nodig onze tactieken daarop aan. 
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6. Een ieder is verantwoordelijk voor een veilige sfeer 
 

De klimaatcoalitie is een veilige plek voor iedereen die hieraan deelneemt. 

Wij streven naar inclusiviteit. Iedereen is gelijk en van grote waarde, ongeacht etniciteit, ras, klasse, geslacht, 
genderidentiteit, seksualiteit, leeftijd, inkomen, bekwaamheid, politieke voorkeur, opleiding, uiterlijk, 
immigratiestatus, geloof of niet-overtuiging en activistische ervaring. Echter is elk individu in de beweging 
verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van veilige, empathische communicatie en gedrag. Wij hebben 
een nieuwsgierige houding naar alles wat anders is, zodat we elkaar gaan begrijpen. Wij baseren ons handelen op 
basis van compassie voor onze medemens en andere levensvormen op onze aarde.  

Dit betekent dat we elkaar binnen de coalitie niet veroordelen voor persoonlijke keuzes (blamen en shamen).  Fysiek 
geweld of het aanzetten tot geweld tegen anderen wordt niet geaccepteerd. Discriminerend gedrag, taal of gedrag 
dat raciale overheersing, seksisme, antisemitisme, islamfobie, homofobie, bekwaamheid, klassendiscriminatie, 
vooroordelen rond leeftijd en alle andere vormen van onderdrukking, inclusief beledigende taal jegens anderen, 
tijdens een actie of elders, wordt niet geaccepteerd, fysiek of online. 

7. We zijn een geweldloze coalitie 

Geweldloze strategie en tactieken gebruiken als de meest effectieve manier om verandering teweeg te brengen. 

Ondanks dat de enorme crisis die op ons afkomt en de machteloosheid die we vaak ervaren tot wanhoop kan leiden, 
weigeren wij onze doelen met geweld af te dwingen. Door gebruik te maken van ons rechtssysteem en het aantonen 
van een breed draagvlak (een grote klimaatcoalitie, gedragen door het volk) kunnen we het bedrijfsleven en de 
overheid bereiken. De klimaatcoalitie bestaat uit vele kleine en grotere groepen die zich inzetten voor duurzaamheid. 
Deze groepen zorgen tevens voor vreedzame verandering van het systeem van onderaf.  

Wij geloven in het nemen van verantwoordelijkheid en goede communicatie. We schuwen de grenzen echter niet en 
ook kan burgerlijke ongehoorzaamheid een ludieke tool zijn om gehoor te krijgen. Als je doet wat je deed, krijg je wat 
je had en dat willen we nou juist veranderen. Dus kleuren we soms buiten de lijntjes, zodat we wellicht via de media 
ons standpunt onder de aandacht kunnen brengen. 

Kortom: Wij geloven niet dat verandering met geweld kan worden afgedwongen. Wel houden we mensen en bedrijven 
verantwoordelijk voor de schade aan onze planeet en zullen hen hierop aanspreken. 

8. Klimaatplan 

We dragen actief bij aan oplossingen 

We moedigen iedereen aan om klimaatoplossingen voor het Klimaatplan voor te stellen, uit te voeren of te 

ondersteunen. Het Klimaatplan bevat oplossingen om Klimaatopwarming te voorkomen, te beperken en om een 

samenleving te creëren die veerkrachtig genoeg is om de gevolgen op te vangen. 
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