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CAMPAGNE 
IN WOORD & IN BEELD



CAMPAGNE 
IN WOORD & IN BEELD

https://www.youtube.com/watch?v=ggcn2Z-t0Lc



ONS NARRATIEF 
VOOR DE CAMPAGNE

 De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk

 Klimaatonrechtvaardigheid = gevolg van een oneerlijk systeem. 

 Systeemverandering, met een herverdeling van macht en 
middelen



ONS NARRATIEF 
VOOR DE CAMPAGNE

De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk

De grootste gevolgen raken vooral díe mensen en díe landen die

 er het minst verantwoordelijk voor zijn
 die weinig middelen hebben om er iets aan te doen

Concreet:
 Is bijvoorbeeld het ganse continent Afrika verantwoordelijk voor minder dan 4% van de 

broeikasgassen.
 De rijkste 10 procent van de wereldbevolking is verantwoordelijk voor 52% van de uitstoot van 

broeikasgassen. De armste 50% voor slechts 7%.
 In Bangladesh verdwijnen volledige vissersdorpen in de stijgende zee
 In Zambia maakt de extreme droogte het stilaan onmogelijk om landbouw te bedrijven
 In Brazilië worden volledige gemeenschappen en ecosystemen vernietigd door bosbranden
 Ook hier: bij overstromingen in België delen kwetsbare mensen het hardst in de klappen



ONS NARRATIEF 
VOOR DE CAMPAGNE

De klimaatonrechtvaardigheid vraagt om 
systeemverandering

Er is een grote ongelijkheid in middelen tussen landen om de klimaatcrisis in 
eigen land aan te pakken. Dit gebrek is een gevolg van (historische) uitbuiting 
door een klein aantal landen in deze wereld. 

 Herverdeling van middelen
 Herverdeling van macht



ONS NARRATIEF 
VOOR DE CAMPAGNE

De klimaatonrechtvaardigheid vraagt om 
systeemverandering: herverdeling van middelen

 Ongelijke handel en lage loonarbeid aanpakken

 Eerlijke aanpak schuldencrisis van lagere inkomstlanden

 Rechtvaardige transitie van niet-duurzame sectoren (bv. 
cementfabrieken, palmoliebedrijven, steenkoolmijnen)

Want het kan niet zo zijn dat lagere inkomenslanden leningen met hoge interesten 
moeten afsluiten voor een klimaatcrisis die ze niet zelf hebben veroorzaakt



ONS NARRATIEF 
VOOR DE CAMPAGNE

De klimaatonrechtvaardigheid vraagt om 
systeemverandering: herverdeling van macht

 Maak een einde aan de macht van bedrijven (= corporate capture) bij 
politieke onderhandelingen

 Maak de besluitvorming op alle niveau's inclusief en democratisch: 
van arbeiders en vakbonden, (landloze) boerenbewegingen, sociale bewegingen van inheemse 

gemeenschappen tot feministische bewegingen... Betrek alle betrokkenen

 Creëer ruimte voor alternatieve paradigma’s:
overheersende paradigma: natuur ten dienste van de mens
alternatief: de natuur een stem, én rechten geven, en de mens eerder zien als onderdeel van de natuur



ONS NARRATIEF 
VOOR DE CAMPAGNE

Samen pakken we klimaatonrecht aan

Samen
 schudden we overheden en bedrijven wakker
 financieren we lokale projecten
 zorgen we dat iedereen ter wereld de klimaatuitdagingen de baas kan.

Samen pakken we klimaatonrecht aan, zij aan zij met de mensen die het hardst 
getroffen worden. Nu het nog kan.



Dus… samengevat?

Hoe spreek je het brede publiek dat je bereikt met je lokale actie aan:

 Welke boodschap wil je overbrengen?

 Met welk gevoel wil je je publiek laten vertrekken?

STORYTELLING

 Informeren: Wat is klimaatonrecht?
 Sensibiliseren: Zo stoppen we het? (klimaatstrijders wereldwijd in 

woord en beeld)
 Call-to-action: Maak mee het verschil

SAMEN kunnen we het stoppen



Campagnemateriaal
• Affiches A3, A0, 50x50

• Expo Young Faces

• “Natte” flyer

• Rode poncho

• Stickers

• Placemats

• Pancartes (display)

• Campagneboekje

• (Beleids)dossier

• Internationale verhalen

• Stockverkoop (fietskaartjes, … )

Welke materialen kunnen er gebruikt 
worden bij lokale acties?





Poncho 'natte flyer'



Placemat Campagneboekje'



Verkoopsmateriaal

NIEUW - set van 24 wasknijpers (5 euro)

 Reep melk- en fondantchocolade (5 euro)

 Set kleurpotloden (5 euro)

 Set wenskaarten (5 euro)

 Set wenskaarten (10 euro)

 Kruidenmix (10 euro)

 Truffels (10 euro)



 Maandag 31/10

 Videospot op één net voor het algemene 
weerbericht

 Door Peggy Thole, Zambiaanse weervrouw in 
de studio van VRT opgenomen

Hoe komt de campagne in de 

pers?



WELKE IDEEËN ZIJN ER?

INSPIRATIE LOKALE ACTIE



INSPIRATIE LOKALE ACTIE

IDEE 1: Passanten het onrecht laten ervaren: 

 Ze uitnodigen om een typische Zambiaanse schotel te komen degusteren. Dit 
blijkt dan gewoon een beetje rijst te zijn. Link naar mislukte oogst, cfr. 
boodschap flyer. 

 Passanten krijgen een personage & worden gevraagd te reageren op zaken die 
ze in de stand tegenkomen (een overstroming, een aanpak van een 
klimaatactivist enz.)



INSPIRATIE LOKALE ACTIE

IDEE 2: Quizvragen rond het thema

 De quizvragen kunnen gebruikt worden bij een echte quiz, verwerkt worden 
in een wandel/fietstocht,…

 Tip uit Zemst: Een quiz van 11 rondes met een ronde die over klimaatonrecht 
gaat  je hebt geïnformeerd en kan er na gemakkelijker over het thema in 
gesprek gaan of call-to-action geven

 Voorbeeld: verschil overstromingen hier & Pakistan: aantal betrokken 
mensen, welke steunmaatregelen waren er…



INSPIRATIE LOKALE ACTIE

IDEE 3: Lange waslijn hangen op Grote Markt of andere plaats

 Op de kleren schrijven we boodschappen  We hangen bv. de ‘vuile was’ (= 
oorzaken van klimaatonrecht) buiten. Passanten spreken we aan rond de 
campagne.

 In combinatie met Flyer en campagnegids uitdelen of wasknijpers verkopen.



INSPIRATIE LOKALE ACTIE

IDEE 4: Zoektocht/wandeling

 Een tocht uitwerken doorheen de gemeente, waarbij de deelnemers QR-
codes kunnen scannen. Dat brengt ze naar toelichtingen rond klimaatonrecht, 
getuigenisfilmpjes, (denk)opdrachten, filmpjes van lokale politici…

 Kan je koppelen aan invulformulier waarbij er iets te winnen valt



INSPIRATIE LOKALE ACTIE

IDEE 5: Gedichtenbundel

 Tip uit Maasmechelen: Een gedichtenbundel samenstellen door mensen een 
gedicht te laten inzenden rond het thema. Dit kan door te focussen op 
jongeren

 Hier kan je ook een wedstrijd van maken en een prijs aan koppelen + de 
gedichtenbundel kan je nadien verkopen



VEEL SUCCES !


