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Grootouders voor het Klimaat verontrust over ‘fossiele subsidies’ en 
inperking demonstratierecht 
Grootouders voor het Klimaat wijst de actie van het OM om activisten van XR preventief te 
arresteren en van hun bed te lichten ten sterkste van de hand. XR activisten zijn goed getraind 
in burgerlijke ongehoorzaamheid en geweldloze weerbaarheid. En staan daarmee in een 
respectabele traditie. 
Wij onderschrijven de motieven waarom XR actie voert, namelijk de vaststelling dat de 
inspanningen van regeringen en bedrijven wereldwijd verre tekort schieten om door 
daadkrachtig beleid de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering in te perken. 
Beperking tot 1,5 graad opwarming raakt snel uit beeld. 
Wij onderschrijven de concrete eis van XR aan de Nederlandse regering dat zij stopt met de 
jaarlijkse  ‘fossiele subsidies’ ter waarde van ruim € 17 miljard. 
Wij roepen daarom op om zaterdag deel te nemen aan de simultane demonstratie die bij het 
tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer zal worden gehouden. 
 
Grootouders voor het Klimaat 
“Wij gunnen alle kleinkinderen een leefbare en duurzame aarde. Op dit momenten maken we 
ons ernstige zorgen over de wereld waarin de komende generaties zullen leven ten gevolge van 
de opwarming van de aarde. Dit leidt, indien de overheid niet de hoogste prioriteit geeft aan de 
reductie van de uitstoot van broeikasgassen, tot een klimaatcrisis, die o.a. gekenmerkt wordt 
door hittegolven, extreme droogte, bosbranden en overstromingen, verwoestende stormen, 
misoogsten in meerdere wereldregio’s. Een en ander leidt tot steeds meer 
(klimaat)vluchtelingen. Wij willen daarom zoveel mogelijk grootouders en andere senioren 
mobiliseren om zich bij ons aan te sluiten en/of mee te werken om met verenigde stem invloed 
uit te oefenen op het beleid van de overheid, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke 
organisaties. Ons doel is: een leefbare aarde voor onze kleinkinderen en komende generaties. 
Wij zijn een schakel in de internationale beweging van Grootouders voor het Klimaat.”  
Voor nadere informatie: lees onze visie. 
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Voor meer informatie.   
Grootouders voor het Klimaat, Hans van Dijk, meldijk@planet.nl, 06 55 35 54 02 
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