Klimaatalarm op 14 maart ook in Leiden!
Drie dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen slaan mensen
op meer dan 40 plaatsen in heel Nederland luid en duidelijk
het Klimaatalarm. Ook de Klimaatcoalitie Leiden doet mee.
Minder vlees eten, vaker met de fiets, lokale producten
kopen... Ieder kan het voor zichzelf en anderen nog zo goed
doen, maar als de overheid en bedrijven niet voor mensen en
het klimaat kiezen, blijft de klimaatcrisis bestaan. Daarom
slaat de Klimaatcoalitie ook in Leiden en omgeving op 14
maart om 15:00 uur Klimaatalarm.
"World Alarm Clock - Grove Passage, London" by bobaliciouslondon is licensed under CC BY.

Voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid
Tijdens de manifestatie in Leiden roept de Klimaatcoalitie zo veel mogelijk mensen op om vanaf
14.00 uur stil te staan voor het klimaat. Voor de locatie is nog overleg met de gemeente waar dit kan
plaatsvinden. Eerst komen er een aantal mensen uit Leiden aan het woord. Daarna is er een
audiostream die op alle plaatsen in het land is te horen. Om 15.00 uur zal het klimaatalarm te horen
zijn door wat deelnemers daarvoor meenemen.
Veiligheid staat voorop, in overleg met gemeenten worden de corona-maatregelen in acht genomen.
De Klimaatcoalitie roept alle inwoners van Leiden en omgeving op zich aan te melden via
bit.ly/Klimaatalarm2021. Ook vanuit huis, balkon of tuin kan iedereen zijn/haar stem laten horen. En
via de landelijke live-uitzending is te volgen hoe in het hele land het Klimaatalarm wordt geslagen.
Alleen samen is de klimaatcrisis te bedwingen.” Waar de manifestatie plaats zal vinden wordt
vermeld op facebookpagina: https://www.facebook.com/klimaatmars.leiden/ .

Waarom een klimaatalarm?
Dit klimaatalarm is bedoeld om in aanloop naar de verkiezingen onder de aandacht te brengen dat de
opwarming van de aarde moet worden beperkt om een schonere planeet aan onze kinderen door te
geven. Daartoe dient de temperatuurstijging mondiaal gestopt te worden. Om dat te bereiken is het
klimaatakkoord van Parijs opgesteld. Afgesproken is om de CO2 uitstoot terug te dringen naar (bijna) nul.
Daarbij moeten fossiele brandstoffen worden uitgebannen en energieverbruik totaal veranderen. Dit
betekent een transitie voor de energievoorziening, de industrie, wonen en transport. Dit dient op een
eerlijke en sociale manier plaats te vinden: rechtvaardig en betaalbaar, om energiearmoede te
voorkomen. Dus voor burgers en bedrijven een eerlijke prijs/kostenverdeling. Ook de bewoners en
bedrijven in de Leidse regio krijgen hier mee te maken.

De klimaatcrisiscoalitie
Het Klimaatalarm is een initiatief van de landelijke Klimaatcrisis Coalitie van 11 landelijke
organisaties. Samen met ruim 40 lokale Klimaatcoalities in heel Nederland voeren ze in 2021 de druk
op om de politiek in beweging te krijgen. Het Klimaatalarm is de eerste stap; ook na de verkiezingen
laat de Klimaatcoalitie in Leiden nog van zich horen!

