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Beste vrijwilliger/burger,

Blokkeer het weekend van 16 november in je agenda voor een uitstapje naar Warschau!

Van 11 tot 22 november vinden de internationale klimaatonderhandelingen plaats in Warschau,
Polen! Deze COP is dé uitgelezen kans om vanuit Europese organisaties het doodbloedende
klimaatakkoord nieuw leven in te blazen en te tonen dat we geen valse oplossingen meer
aanvaarden. Om blijvend druk uit te oefenen opdat verantwoordelijkheden eindelijk worden
opgenomen en om een akkoord te eisen dat sociaal rechtvaardig en ecologisch verantwoord is.

In het middelste weekend, op zaterdag 16 november, vindt er een grote mars plaats onder het motto
“Rechtvaardige transitie en waardig werk”. In dit teken en in navolging van de COP15 in
Kopenhagen, organiseert ‘Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid’ ook dit jaar een trein naar de
onderhandelingen, zodat organisaties en burgers in grote getale aanwezig kunnen zijn.
Massamobilisatie kan niet zonder massa, dus ook niet zonder jou, je vrienden en je organisatie.

Doe mee en maak de ’Climate Express’ mogelijk op volgende manieren:

- Reserveer je zitje op onze website en reis met ons mee!
- Verspreid het woord onder je vrienden, ook mogelijk via facebook.
- Schrijf ons een mail en schrijf je hiermee in om op zaterdag 14 augustus met ons mee te denken
en dit evenement maximaal te doen slagen (Afspraak 20h aan Lekker Gec, station Gent Sint
Pieters).
- Als je echt niet zelf meekan, kan je ook je medereizigers steunen door een willekeurig bedrag te
storten.

Alle verdere info op http://train.climatejustice.eu

Haal de spandoeken maar al boven. We kijken er naar uit je te verwelkomen op de trein, mis hem
niet!

“Namen”
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“Organisatie”, in samenwerking met

Klimaat en sociale rechtvaardigheid

Klik hier om onze flyer te downloaden

Klimaattrein naar Warschau 15-18/11

Beste organisatie,

Terug van weggeweest! Van 11 tot 22 november vinden de internationale klimaatonderhandelingen
plaats in Warschau, Polen! Deze COP is dé uitgelezen kans om vanuit Europese organisaties het
doodbloedende klimaatakkoord nieuw leven in te blazen en te tonen dat we geen valse oplossingen
meer aanvaarden. Om blijvend druk uit te oefenen opdat verantwoordelijkheden eindelijk worden
opgenomen en om een akkoord te eisen dat sociaal rechtvaardig en ecologisch verantwoord is.

In het middelste weekend, op zaterdag 16 november, vindt er een grote mars plaats onder het motto
“Rechtvaardige transitie en waardig werk”. In dit teken en in navolging van de COP15 in
Kopenhagen, organiseert ‘Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid’ ook dit jaar een trein naar de
onderhandelingen, zodat organisaties en burgers in grote getale aanwezig kunnen zijn.

Organisaties zoals organisatie zijn essentieel om de ‘climate express’ te doen slagen. Steun kan op
verschillende manieren:

-

Onze banner van de klimaattrein op jullie website plaatsen
Met jullie logo het initiatief ondersteunen op onze website
De brief of onze nieuwsbrief verspreiden onder jullie leden(brief en nieuwsbrief in bijlage).
Jullie organisatie mobiliseren om samen een volledige wagon te vullen!
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Contacteer ons gerust voor meer informatie of met jullie vragen en voorstellen:
climate.justice.europe@gmail.com

Alle info over de trein is ook te vinden op http://train.climatejustice.eu.

Hopelijk zijn jullie er bij!

Natalie, Koen en Koen
Klimaat en sociale rechtvaardigheid
www.climatejustice.eu

Klik hier om onze flyer te downloaden
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