YOUTH FOR CLIMATE ZET KLIMAATURGENTIE HOOG OP DE AGENDA
Youth for Climate is ‘Jongerenambassadeur voor de Vrede 2022’ van Pax Christi Vlaanderen.

De jongerenbeweging ‘Youth for Climate’ trok nationaal het protest tegen de klimaatverandering op
gang. Ze bracht de problematiek opnieuw naar de voorgrond van het politiek debat.
De beweging blijft zeer actief op de thematiek en ijvert voor een beter klimaat omdat dit ten goede
komt van ieders veiligheid. Dit doen ze steeds op een expliciete manier, zoals bij de steun aan de
campagne Not in My Name of onlangs bij de ondertekening van een opiniestuk over de linken tussen
vrede en klimaat.
Bovendien blijkt uit een recente studie dat klimaatverandering meer en meer effect zal hebben op de
vrede in de wereld. Het is belangrijk om jongeren te erkennen in hun strijd om een beter klimaat voor
iedereen. Als Pax Christi leggen we ook de link tussen het verslechterende klimaat en vrede.
Gezien de huidige omstandigheden met de oorlog in Oekraïne en de daardoor vertragende
klimaatoplossingen, de harde retoriek tegen de klimaatjongeren en de extreme urgentie van het
probleem is het voor de vredesbeweging belangrijk deze jongeren openlijk onze steun te geven

Woon de viering bij
Pax Christi Vlaanderen viert de Ambassadeurs en de Jongerenambassadeur voor de Vrede op
donderdag, 8 december 2022 om 19.30 uur in Gemeenschapscentrum Maritiem in de
Vandenbogaerdenstraat 93 in Sint-Jans-Molenbeek.
U kan zich hier inschrijven om deze viering mee te maken.
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Contact: Stefan Nieuwinckel, directeur Pax Christi Vlaanderen, stefan.nieuwinckel@paxchristi.be
mobiel: 0485 987 465
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