Manifest: eerlijk omschakelen
Aan de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet,
Klimaatverandering raakt ons allemaal. Maar als we samen de schouders eronder zetten, kunnen
we klimaatverandering stoppen. Dan kunnen we van deze dreigende ramp een kans maken. Een
kans op een gezonde leefomgeving, goedkope energie, gezond en eerlijk voedsel voor iedereen en
echte, groene banen. Dan worden we er allemaal beter van.
Klimaat is niet links of rechts, het gaat ons allemaal aan. Het gaat over nu en de toekomst, over ons
en onze kinderen en kleinkinderen. En het gaat over ons werk, ons huis, onze omgeving, hoe we
ons verplaatsen en wat we eten. Daarom moeten we allemáál mee kunnen doen. En dat kan ook.
Door de stijgende kosten eerlijk te delen; tussen arm en rijk, en tussen burgers, bedrijven en de
overheid. En door de baten ten goede te laten komen aan ons allemaal. We hebben iederéén nodig
om klimaatverandering te stoppen: bedrijven én burgers, rijk én arm, hoog- én laagopgeleid,
woningbezitters én huurders. Wij noemen dat: eerlijk omschakelen. Eerlijk omschakelen doen we
samen. Als we het samen doen, komen we verder. Dan ligt een eerlijke, duurzame samenleving
binnen handbereik.
Onze eerlijke voorstellen:
 Maak producten en diensten die het klimaat schaden duurder, en schone en gezonde
producten en diensten juist goedkoper;
 Maak een groen banenplan, waarbij elke fossiele baan die verdwijnt, vervangen wordt door
twee echte, groene banen;
 Verduurzaam 250.000 huur- en koopwoningen per jaar en verlaag daarmee de
energierekening van huishoudens;
 Laat burgers in Brede Lokale Dialogen meedenken en meepraten over de omschakeling en
hoe ze die in hun eigen omgeving vorm kunnen geven;
 Zorg dat iedereen mee kan doen aan de omschakeling door klimaatsubsidies eerlijk te
verdelen.
Wij roepen het nieuwe kabinet op om eerlijk om te schakelen. Maak klimaat iets van ons allemaal,
en maak van Nederland een koploper. Dan profiteren we allemaal. Dit is het moment.

