Persmededeling Freinetschool De Zevensprong

Geef kinderen een stem in het klimaatdebat
Kinderen van de basisschool De Zevensprong in Leuven lanceren vandaag mondiale
klimaatpetitie voor min-13-jarigen
LEUVEN, 28/02/2019 – Kinderen van de Freinetbasisschool De Zevensprong lanceren vandaag een
mondiale klimaatpetitie van en voor kinderen (tot en met 12 jaar). Deze actie komt er nadat de
kinderen van deze school eerder al op 31 januari de klimaatbetoging hadden opgezet. Toen
verzamelden 3,500 kinderen van Leuvense basisscholen aan het Ladeuzeplein om hun plaats op
te eisen in het klimaatdebat. De kinderen lieten zich bijstaan door een team van ouders die hen
ondersteunden om een website te bouwen, een filmpje te maken, hun teksten te vertalen, en zo
meer.
Na Youth for Cimate en Students for Climate nu ook Kids for Climate
Het klimaatthema blijft borrelen op de Freinetbasisschool de Zevensprong in Leuven. Na ‘Youth for Climate’ en
‘Students for Climate’ is er nu ook ‘Kids for Climate’. Marian Jones, het 11-jarige meisje dat een paar weken terug
nog een stevige speech gaf tijdens de actie ‘Le(u)ven voor het klimaat’ op het Ladeuzeplein, neemt samen met
twee andere leerlingen het initiatief om een internationale petitie op te starten voor het klimaat.

Waarom deze kinderpetitie?
De motieven voor de petitie werden geregistreerd door theatermaker Stijn Devillé (Het nieuwstedelijk) die een
prachtig interview maakte met de drie meisjes die het initiatief opstarten: Marian Jones, Roos Monbaliu en Pina
Helsen.
Marian Jones motiveert waarom zij deze petitie lanceren: “Het zijn wij die het meest last zullen hebben van de
klimaatopwarming. Terwijl het niet onze schuld is. En wij zullen er ook niets meer aan kunnen veranderen als we
later gestudeerd hebben. Dan is het te laat. Deze petitie opstarten en nu al onze stem laten horen, is alles wat we

kunnen doen. (…) We roepen alle kinderen over heel de wereld op om onze petitie te tekenen! Al is het dan met
de hulp van onze ouders [want kinderen van onder de 13 jaar mogen niets ondertekenen, een kwestie die ze graag
gaan aankaarten bij de kinderrechtencommissaris Naima Charkaoui]”
Dat kinderen wel degelijk al veel weten over de klimaatproblematiek en hun stem opeisen, wordt duidelijk gemaakt
door Roos Monbaliu: “Biodiversiteit, voeding, eerlijke handel, sociale media, partijpolitiek en natuurlijk ook
klimaatverandering. Wij lezen daarvoor boeken uit de bibliotheek, kranten, Wikipedia. Sommige kinderen lezen
soms zelfs wetenschappelijke boeken, samen met ouders en onze leerkrachten. We gaan kijken naar
tentoonstellingen en theaterstukken over dit soort van thema’s en gaan in gesprek met de kunstenaars. En we
interviewen experten en maken er kranten over.”
Pina Helsen geeft volwassenen een veeg uit de pan: “Het is toch logisch dat we een bedreigend probleem zoals
klimaatverandering nu meteen heel ernstig aanpakken. Hoe kan het dat politici telkens weer excuses zoeken om
niets (of veel te weinig) te doen om dit probleem onder controle te krijgen? Hoe komt het dat volwassenen dit niet
begrijpen? Voor ons als kinderen van de basisschool is dit heel simpel.”
Het volledige interview is te lezen op: https://www.kidsforclimate.org/why
De drie eisen:
1. Wij eisen dat kinderen in het klimaatdebat niet meer worden uitgelachen door politici.
2. Wij eisen dat ministers eindelijk luisteren naar de echte experten, zoals de wetenschappers van het VNklimaatpanel. Wij eisen dat ze nu een beleid opstarten dat de opwarming van de aarde onder 1.5 graad Celsius
houdt.
3. Wij eisen dat het klimaatbeleid tegelijk ook eerlijk is.
De petitie wordt gelanceerd op donderdag 28 februari. Kinderen kunnen met de steun van hun ouders de
petitie ondertekenen op: https://www.kidsforclimate.org/home De klimaatpetitie richt zich in de eerste fase
op basisschoolkinderen in Vlaanderen en Nederland; in een tweede fase wordt ze mondiaal uitgerold.
Voor meer informatie contacteer
 Marian Jones (via gsm papa: Peter Tom Jones): 0486/83.64.94
 Leerkracht Zevensprong: Annelies Holemans: 0478/68.31.77
Adres Zevensprong
Rijschoolstraat 23, 3000 Leuven
Beeldmateriaal
 Speech Marian Jones, Ladeuzeplein, 31/1/2019:
https://www.facebook.com/7sprong/videos/357364261520694/UzpfSTEwMDAwMTM3MzM5NDU3MzoyMTI
yMjIxOTExMTY2OTAx/
 Campagnefilmpje voor 31/1/2019: https://www.facebook.com/7sprong/posts/2685850228121941
***

