Geachte,

Op vrijdag 24 mei komen over de hele wereld weer mensen op straat om actie te vragen voor het
klimaat tijdens de Global Strike for Future. De afgelopen maanden hebben diverse groepen zich bij
de klimaatmarsen aangesloten. Het gaat niet gewoon om jongeren die het gebrek aan een
doortastend klimaat beleid beu zijn, dit is iets wat de toekomst van ons allemaal beïnvloedt.
We weten dat jullie, zoals de meeste levensbeschouwingen, ook al enkele jaren oproepen om de
heersende wegwerpcultuur en de vernietigende onverschilligheid tegenover de klimaatverandering
een halt toe te roepen. Door ons te vergezellen op de Global Strike for Future kunnen we onze
krachten bundelen en nog meer mensen wakker schudden. Heel wat mensen weten immers diep in
zichzelf wel hoe belangrijk het is, maar moeten er gewoon nog eens aan herinnerd worden. We
worden dagelijks overspoeld door vragen en problemen: armoede, ongelijkheid, onrecht, oorlog,
ziekte, dagdagelijkse beslommeringen, … en zien niet dat die vaak met elkaar verbonden zijn.
Levensbeschouwelijke gemeenschappen kunnen inspiratie en rolmodellen leveren en een signaal
geven dat mensen eraan herinnert dat ze de aarde niet mogen verwaarlozen.
Ook al delen we niet alle inzichten met elkaar, we zijn het er toch allemaal over eens dat er
verandering nodig is die de relatie bevordert tussen mensen onderling en de aarde als een geheel
beschermt.
We zitten in een existentiële crisis en we moeten deze crisis ook zo behandelen. We hebben de steun
nodig van alle generaties, alle geledingen van de maatschappij en alle overtuigingen om de
politiekers ervan te overtuigen dat ze zich aan het akkoord van Parijs moeten houden, dat het
draagvlak er is om in actie te schieten!
We waren blij met de zichtbare aanwezigheid van boeddhisten bij de eerste Global Strike en hopen
dat jullie ook nu weer meelopen. Zoals Boeddha leerde, hebben we ons eigen bestaan te danken aan
de vier elementen en moeten we die beschermen. We hopen samen met u vooraan in de mars te
lopen.
We zouden graag samen met vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen
vooraan in de mars lopen en willen jullie ook vragen om mensen op te roepen om deel te nemen aan
de mars.
We vertrekken om 14u aan het centraal station en wandelen tot aan Brussel Noord.
We hopen u op 24 mei te mogen begroeten,
Het YFC- kernteam
Anuna, Kyra, Luka, Josefien, Toon, Gilles, Adelaïde en Julie

