
Samen voor een duurzame en rechtvaardige toekomst 
 

Op 23 oktober organiseerde de Klimaatcoalitie haar 15e mars voor het 

klimaat in Brussel. Sinds 2008 pleit het ACV voor een rechtvaardige 

transitie om niemand achter te laten. 

 

Op deze ongewoon hete zondag van het seizoen, aan de vooravond van de 27ste  

klimaatconferentie (COP27) die van 7 tot 18 november in Egypte zal plaatsvinden, liepen we met 

30.000 man door de straten van Brussel met verschillende slogans. Samen kwamen jong en oud, 

ouders en kinderen, verenigingen uit alle lagen van de bevolking - vakbonden, milieuactivisten, 

NGO's, jeugdverenigingen, grootouders voor het klimaat... - samen met unanieme stem om een 

duurzame toekomst te eisen die de planeet respecteert, en om politieke immobiliteit aan de kaak 

te stellen. 

 

Voor de Klimaatcoalitie, organisator van de mars, zijn er twee prioriteiten: het versnellen van de 

renovatie van gebouwen op een gecoördineerde en doordachte manier om energiearmoede te 

bestrijden, en ervoor zorgen dat elke burger toegang heeft tot duurzaam, gezond en kwalitatief 

voedsel.  

 

ACV-militanten hebben eens te meer aangetoond dat klimaat en banen hand in hand gaan: de 

ecologische transitie moet eerlijk zijn en niemand mag achterblijven. We moeten werknemers 

voorbereiden op de veranderende arbeidswereld van morgen. Op deze manier zorgen we ervoor 

dat moeilijk verworven rechten niet verloren gaan. 

Dit jaar is de link tussen energie en sociale rechtvaardigheid tastbaarder dan ooit. Veel mensen 

leven in energiearmoede en weten niet wat de komende maand voor hen in petto heeft. Hetzelfde 

geldt voor sommige van onze bedrijven en organisaties die niet weten hoe hoog de 

energierekeningen de komende maanden zullen zijn en soms geen andere keuze zullen hebben 

dan te sluiten, terwijl anderen woekerwinsten maken. 

 

Het ACV stelde een animatie voor rond een gigantische jenga: er werd een onevenwichtig 

bouwspel voorgesteld aan de demonstranten om aan de kaak te stellen dat de toekomst niet kan 

worden gebouwd op afbrokkelende fundamenten en dat we ambitieuze klimaatplannen willen. Ze 

werden ook uitgenodigd om hun eigen klimaatslogans te schrijven. In de menigte werd een enorm 

groen doek dat aan alle kanten werd gedragen met daarin twee aardbollen. 

Jong ACV was ook van de partij met liedjes en een spandoek om eraan te herinneren dat "er geen 

banen zijn op een dode planeet". 

 

“Klimaat en werkgelegenheid gaan hand in hand: de ecologische 

transitie moet eerlijk zijn en niemand mag achterblijven”. 

 


