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Op 11 september overhandigde een unieke coalitie van meer dan 100 Captains of Society
een open brief aan ministers Reynders en Marghem, waarin ze de Belgische regering
oproepen actie te ondernemen tegen de opwarming van het klimaat. Met verenigde stem
dringen deze bedrijfsleiders, directeurs van milieuorganisaties en academici samen met The
Shift aan om een ambitieus klimaatakkoord af te sluiten op de klimaatconferentie in Parijs.
Op 2 dagen van deze internationale klimaattop, blijkt er nog steeds geen akkoord te zijn
tussen de deelstaten en de federale regering over de verdeling van de klimaatinspanningen.
Wetende dat de verschillende partijen hierover al 6 jaar lang onderhandelen, stellen we ons
serieuze vragen bij het gebrek aan visie en daadkracht van onze politici. Want een bindend
klimaatakkoord is levensnoodzakelijk voor alle partijen. Zowel voor zij die in de eerste plaats
inzitten met het welzijn van de burgers, als voor zij die een prioriteit maken van meer
welvaart bij ondernemers. Bedrijven die zelf al heel wat inspanningen doen om de uitstoot
van hun broeikassen te beperken, hebben dringend nood aan een algemeen bindend kader.
Het kan niet de bedoeling van deze regering zijn om pioniers en innovatieve ondernemers in
de koud te laten staan.
Belgische bedrijfsleiders, NGO’s en andere organisaties hebben hun nek uitgestoken en
steun uitgesproken voor een ambitieus internationaal akkoord. Ze zijn zwaar ontgoocheld
dat hun oproep niet werd gehoord en dat op Belgisch niveau geen akkoord tot stand is
gekomen. De leden van The Shift zullen hun ongenoegen uiten op een bijeenkomst met de
Belgische delegatie nu zaterdag in Parijs. Vermits dit één van de weinige gelegenheden zal
zijn dat verschillende stemmen uit onze samenleving zich in Parijs mogen uitdrukken, zullen
zij hier worden gesteund door een groep geëngageerde jongeren van Generation-T. A little
less conversation, a lot more action please!

