
Een van onze 2.600 klimaatacties! 

klimaatacties!        

 

 

Beste Avaazers,  

De laatste tijd hebben we echte successen geboekt, en niet de kleinste!  

Het gaat hier niet over kleine zaken maar over grote overwinningen van ‘wereld- reddend 
kaliber’ – over klimaatverandering, Monsanto, onze oceanen, het internet, democratie, en 
nog meer! Er is vandaag een overvloed aan somber stemmende gebeurtenissen in de 
wereld, maar lees verder en krijg een beeld van hoe onze toekomst er uit zou kunnen zien, 
als wij maar eendracht bewaren...  

 

Na de klimaatmars – echte vooruitgang op vlak van klimaat! Vanuit Europa, de VS en 
China!  

Om te beginnen was het cruciaal voor ons dat Europa een 

nieuwe ronde van ambitieuze mondiale 

klimaatdoelstellingen zou lanceren, tijdens een recente top 

in Brussel. Ik voelde mij daarom lamlendig toen ik van 

ingewijden te horen kreeg dat er “geen sprake” was van 

een kans dat de EU zich zou verzetten tegen de olie- en 

steenkoolindustrie, om de CO2-uitstoot tegen 2030 “ten 

minste” met 40% te verminderen. Maar wij gaven niet op, 

en zij wel!  

Dit is hoe wij van een “geen sprake van” tot een grote 
overwinning zijn gekomen:  

  

 Door de drijfveer te zijn van de de grootste klimaatactie in de geschiedenis , waarbij 
er 675,000 mensen in 162 landen op straat zijn gekomen!  

 Door de VN-Secretaris Generaal, 18 ministers, en talloze politici te overtuigen om 
deel te nemen aan de klimaatmars. 

 Door een petitie van 2,2 miljoen mensen  voor 100% duurzame energie aan 
wereldleiders af te leveren, waaronder de Franse President Hollande. 

 Door lobbyvergaderingen te houden met de klimaat- en energieministers van 
Frankrijk, Duitsland, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. 

 Door de druk op Polen, een van de grootste belemmeraars van klimaatactie, op te 
voeren aan de hand van een advertentiecampagne in de Poolse pers, samen met 
telefoontjes gepleegd door Poolse Avaaz-leden. 

 Door vlak voor de besluitvorming, opiniepeilingen te laten uitvoeren in Duitsland, 
Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. 

  

https://secure.avaaz.org/en/eu_2030_climate_sam/
https://secure.avaaz.org/en/eu_2030_climate_sam/
https://secure.avaaz.org/nl/climate_march_reportback/
https://secure.avaaz.org/nl/100_clean_final/
http://polska.newsweek.pl/ewa-kopacz-jako-transformer-kampania-avaaz-newsweek-pl,artykuly,350382,1.html


De klimaatmars was een doorbraak, dat door talloze 
presidenten werd geciteerd tijdens hun toespraken op 
de jaarlijkse VN-bijeenkomst. Alhoewel honderden 
organisaties aan de klimaatmars en de overwinning in 
Europa hebben bijgedragen, was onze rol essentieel. 
Aldus de BBC : “De acties brachten meer mensen op 
straat als ooit tevoren, gedeeltelijk dankzij het 
organisatorisch vermogen van de e-campagne groep 
Avaaz.” De Duitse minister voor milieu zei: “Ik wil graag 
de miljoenen mensen die zich bij Avaaz hebben 
aangesloten bedanken... Zonder publieke steun zal het 
onmogelijk zijn om klimaatverandering te stoppen.”  

VS-President Obama reageerde ook op de klimaatmars: “Onze burgers marcheren verder. 
We kunnen niet doen alsof wij ze niet horen.” Vlak na de zege in Europa, die een momentum 
creëerde, ontmoette Obama deze week de Chinese President Xi Jinping – Obama beloofde 
voor billijke emissieafnames, en China beloofde voor het eerst ook voor reducties! Het 
momentum dat broodnodig was is eindelijk begonnen...  

Welk bedrijf vormt, na de grote olie- en steenkoolindustrieën, de meest afgrijselijke en 
harteloze belangenlobby? Inderdaad: Monsanto. En dat is ook waartegen er met behulp van 
onze gemeenschap een volgende grote overwinning is behaald.  

 

De megafabriek van Monsanto wordt geblokkeerd!  

 

Toen Monsanto haar greep op de wereldwijde 
voedselketen trachtte te verbreiden door een 
gigantische nieuwe zaadfabriek in Argentinië te bouwen, 
stonden Avaaz-leden zij aan zij met de lokale 
protestbeweging en stopten zij de bouw dit jaar van de 
grootste GGO-zaadfabriek in Latijns Amerika.  

Monsanto is een megacorporatie van 60 miljard dollar 
dat haar handen aan onreine praktijken vuil maakt. Dit is 
hoe we hebben geholpen hen te stoppen:  

 

 Een petitie van 1 miljoen man gelanceerd, overstelpt met duizenden berichten. 

 Met topadvocaten gewerkt aan een document dat bewees dat de 
Milieueffectbeoordeling van Monsanto illegaal was, wat voorophef in de media  
zorgde. 

 Een peiling uitgebracht waaruit blijkt dat twee derde van de lokale inwoners tegen de 
fabriek waren. 

30,000 deelnemers aan de klimaatmars in Melbourne! 

 

Protesten tegen de Monsanto-zaadfabriek 

 

http://www.bbc.com/news/science-environment-29301969
http://avaaz.org/en/stop_monsanto_in_argentina_es/
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-255610-2014-09-19.html


 Lokale bewoners ondersteund om hun kracht op te bouwen en een winnende 
strategie te ontwikkelen. 

De plaatselijke leidster Celina Molina zei: “Nadat meer dan een miljoen Avaaz-leden zich bij 
de bevolking van de Malvinas Argentinas sloten, wonnen we een belangrijke slag in de strijd 
tegen Monsanto! Van het verkrijgen van documenten die ons eerder ontzegd werden door de 
autoriteiten, tot het laten uitvoeren van een cruciale opiniepeiling, was Avaaz van cruciaal 
belang in de strijd tegen de komst van de grootste trans-genetische zaadfabriek in onze 
achtertuin.”  

 

En ook nog grote zeges inzake onze Oceanen, het Internet, en de Democratie   

'Dankzij enkele duizenden Avaaz-leden die maandelijks 
doneren om ons kleine team te ondersteunen , 
kunnen wij meerdere kwesties tegelijkertijd aan. Hier 
volgen nog een aantal grote overwinningen van de 
laatste weken:  

’s Werelds grootste zeereservaat is tot stand 
gekomen! - Om dit belangrijke reservaat te creëren 
riepen 1 miljoen onder ons de VS-regering op om te 
ageren, en lieten wij onder andere een opiniepeiling 
uitvoeren in Hawaï. Uiteindelijk maakte President 
Obama zich sterk voor het beschermen van een gebied zo groot als Zuid-Afrika in de Stille 
Oceaan, ondanks de sterke lobby uit de 
vissersindustrie!  

Netneutraliteit werd zowel Europa als in de VS 
beschermd! - 1,1 miljoen van ons lobbyden het 
Europees parlement om het vrije en democratische 
internet te beschermen, aan de hand van sterke regels 
betreffende netneutraliteit. In weerwil van grote 
telecombedrijven heeft onze moeite bijgedragen aan 
de overwinning! In de VS nam Obama zo’n sterke 
positie in ter bescherming van net neutraliteit, dat de 
telecombedrijven helemaal “verbijsterd” 
achterbleven. 

Braziliaans parlement maakt korte metten met geheime stemmen! - Na een aantal 
maanden intensief campagnevoeren met onder andere vele telefoontjes, stunts en media-
aandacht, overtuigden Avaazers in Brazilië (nu bijna 7 miljoen leden!) het parlement om de 
onkuise praktijk van het “geheime stemmen” bijna volledig te verbannen. Het is een enorme 
overwinning voor een van ’s werelds grootste democratieën.  

En er komt nog meer...  

‘Niets te verbergen!’ protest, Brasilia. 

 

https://secure.avaaz.org/nl/donate_rb2014/
https://secure.avaaz.org/nl/ocean_of_hope_loc/
http://www.avaaz.org/en/internet_apocalypse_loc/
https://secure.avaaz.org/po/brazil_open_vote_sept/
https://secure.avaaz.org/po/brazil_open_vote_sept/


Dit zijn een aantal slagen die gewonnen zijn in campagnes van lange adem, die maanden of 

zelfs jaren kunnen duren. Tientallen anderen zitten in de pijplijn. Bij deze een aantal punten 

van vooruitgang:  

 Ebola vrijwilligers - - Meer dan 2,500 
vakbekwame Avaazers hebben gesolliciteerd om 
als vrijwilliger hun leven op het spel te zetten, 
om een halt toe te brengen aan deze dodelijke 
ziekte in West Africa. Een merkwaardig 
voorbeeld van moed en menselijkheid. 

 Ebola fondsenwerving - Onze gemeenschap 
heeft meer dan 2,2 miljoen dollar ingezameld 
voor hulporganisaties aan de frontlinie! 

 Red de bijen - - We hebben onze petitie van 3,4 
miljoen mensen afgeleverd aan een Amerikaanse 
regeringscommissie die bekijkt of de bijen-
dodende pesticiden verbannen zullen worden. 

 Palestina - Na de horror in Gaza dit jaar werken wij er keihard aan om sommige van 
’s werelds grootste pensioenfondsen en bedrijven zover te krijgen om hun 
investeringen terug te trekken uit ondernemingen die de Israëlische militaire 
bezetting en de illegale kolonisatie in Palestina steunen. We naderen de overwinning, 
wat het conflict zou kunnen beïnvloeden, en hoop op vrede zou kunnen brengen...  

 En nog heel veel meer... 

 

Ik kom net terug van een vergadering met het Avaaz-team, en sommigen onder ons hebben 
tranen gelaten (ahem, waaronder misschien ikzelf) over het pure genot dat het is om onze 
missie en deze gemeenschap te mogen dienen. Het is onvoorstelbaar hoeveel kracht onze 
gemeenschap in staat is om samen te bundelen om een verschil te maken in de wereld.  

De klimaatmars, de Ebolavrijwilligers-campagne, en de vele donaties zijn voorbeelden van 
het feit dat Avaaz-leden geleidelijk overstappen naar een grotere mate van betrokkenheid 
bij dit schip dat wij delen. En met elke stap die wij zetten groeit onze kracht.  

Er bestaat veel angst, hebzucht en onwetendheid in onze wereld, maar gestaag brengen wij 
liefde, hoop, en slimme, efficiënte strategieën teweeg om een verschil te maken. En we 
staan – in alle opzichten – nog maar op het topje van de ijsberg van wat er allemaal 
realiseerbaar is. Laten wij aan dit schip voortbouwen, onze tijd en hoop er nog intensiever in 
steken, omdat zoiets als dit kostbaar is, en de wereld ons meer dan ooit nodig heeft.  

Met liefde en enorme waardering voor deze beweging,  

Ricken, met Nell, Pascal, Marie, Laila, Andrea en het hele Avaaz team 

 

ABP: investeer niet in de bezetting 

 

https://secure.avaaz.org/nl/ebola_volunteers_thank_you_3/
https://secure.avaaz.org/nl/ebola_fr_donate/
https://secure.avaaz.org/nl/save_the_bees_us_pet_loc/
https://secure.avaaz.org/nl/save_the_bees_us_pet_loc/
https://secure.avaaz.org/nl/israel_palestine_this_is_how_it_ends_loc/
https://secure.avaaz.org/nl/israel_palestine_this_is_how_it_ends_loc/

