Persbericht - KlimaatrechtvaardigheidsCamp - 28/08/2019
Klimaatrechtvaardigheidskamp: het nieuwe kamp dat de sociale strijd rond
klimaatverandering samenbrengt
Na recente gebeurtenissen en samenkomsten over klimaatkwesties zijn mensen uit verschillende
bewegingen samengekomen om in België een nieuw kamp over klimaatrechtvaardigheid te
organiseren. Deze eerste editie van het kamp vindt plaats van 4 tot 8 september in Gooik en heeft
als doel bij te dragen tot een sterkere, meer intersectionele en beter verbonden beweging.
Er zullen workshops, screenings, debatten en concerten georganiseerd worden rond
klimaatproblemen en verschillende strijden tegen onderdrukkingssystemen: patriarchaat, racisme en
kolonialisme, cis-heteronormativiteit, validisme, classisme, speciesisme, enz....
Een kamp om klimaatrechtvaaridgheid te definiëren
De Belgische klimaatbeweging is de laatste jaren sterk gegroeid, of het nu gaat om schoolstakingen,
klimaatmarsen, directe acties, veldberoepen of massale acties van burgerlijke ongehoorzaamheid in
aangrenzende landen. Deze voortdurende focus op actie en opleiding voor actie heeft het gevoel van
urgentie dat al aanwezig was in de traditionele klimaatbeweging ("nu of nooit", "we hebben 12 jaar
de tijd om de planeet te redden") versterkt, maar heeft ook conflicten met andere sociale
bewegingen veroorzaakt. Het gebrek aan aandacht voor andere bewegingen en hun agenda heeft
geleid tot een verzwakking van wat "klimaatrechtvaardigheid" betekent.
Mensen uit verschillende activistische groepen dachten daarom dat het nuttig zou kunnen zijn om
een stap terug te zetten en een ruimte in te richten om na te denken over de definitie van
klimaatrechtvaardigheid en wat dit inhoudt. Geïnspireerd door andere initiatieven buiten België,
besloten ze eind 2018 om een vierdaags zelf-georganiseerd kamp te organiseren.
Dit kamp wil bijdragen tot een sterkere, meer intersectionele en beter verbonden
klimaatrechtvaardigheidsbeweging. Het doel van het kamp is het samenbrengen van diegenen die
geïnteresseerd zijn in het onderwerp, zodat ze samen kunnen nadenken over de uitdagingen van de
klimaatrechtvaardigheid en andere strijden, in het bijzonder de strijd tegen het kapitalisme en
andere onderdrukkingssystemen: patriarchaat, racisme en kolonialisme, cisheteronormativiteit,
validisme, classisme, specisme, enz. Vele workshops zullen worden georganiseerd om onze
privileges in vraag te stellen en te deconstrueren om zo een ruimte te creëren die zo inclusief
mogelijk is voor de doelen van deze onderdrukking. Er zal ook tijd zijn om te bespreken welke
gemeenschappelijke strategieën kunnen worden opgezet in de verschillende strijden, en om zoveel
mogelijk synergieën te creëren. Er zal vertaling in het Frans, Nederlands en Engels worden opgezet.
Systemische strijd
Traditionele debatten over de oorzaken van de klimaatverandering en over de manieren om deze
aan te pakken, hebben de neiging zich te concentreren op de uitstoot van broeikasgassen en het
gebruik van grondstoffen, waarbij de structurele oorzaken van de klimaatverandering worden
onderschat of volledig genegeerd. Het gebrek aan erkenning van de politieke, economische en
sociale dynamiek die tot de opwarming van de aarde heeft geleid (en sommige mensen

kwetsbaarder heeft gemaakt voor de gevolgen ervan), kan alleen maar leiden tot foute conclusies
over de oorzaken en oplossingen voor de klimaatverandering.
De organisatoren van het kamp zijn van mening dat de kwestie van klimaatrechtvaardigheid nauw
verbonden is met het kapitalisme en andere onderdrukkingssystemen, die aan de basis liggen van de
klimaatverandering en erdoor worden versterkt. Zij zijn ervan overtuigd dat een bevrijding die ten
koste zou gaan van andere onderdrukte groepen geen echte bevrijding is. Aangezien deze vormen
van onderdrukking allemaal met elkaar verbonden zijn, pleiten zij voor onderling verbonden
vormen van verzet die voortkomen uit een oprechte dialoog tussen de verschillende strijden.
Tussen maart en juni 2019 organiseerden ze daarom een reeks evenementen onder de naam "Shape
the Camp", waarbij mensen die betrokken zijn bij deze verschillende vormen van onderdrukking
hun ervaringen en hun relatie tot de klimaatverandering en de klimaatbeweging kwamen delen. Ze
deelden ook enkele ideeën om het kamp zo inclusief en veilig mogelijk te maken voor iedereen. Er
werden vier "Shape the Camp"-sessies georganiseerd, die elk gericht waren op feminisme,
LGBTQI+, antiracisme en dekolonialisme of ageisme. De aanbevelingen en verzoeken van deze
bijeenkomsten stelden de organisatoren in staat om de vorm van het kamp te verfijnen, bijvoorbeeld
door het aanbieden van veganistisch voedsel, kinderopvang, ruimtes voorbehouden voor bepaalde
groepen en een bewustmakingsteam aanwezig op het kamp om het kamp te beschermen tegen
agressie en onderdrukkend gedrag.
Mogelijkheden voor interviews:
- Integratie van de verschillende worstelingen in de creatie van het kamp met Ruth
- Awareness team met Julien
- met de verschillende stakeholders: zie het programma,
http://climatejusticecamp.be/programme/
Voorbeelden van workshops:
- Elke ervaring is politiek: op 4/09 om 16u
- Feministische zelfverdediging / boksles in een gekozen mix: 6/09 om 10u
- workshop zeefdrukken: 7/09 om 10u - Inleiding tot directe actie en burgerlijke
ongehoorzaamheid: 8/09 om 10.00 uur
- De website van het kamp: http://climatejusticecamp.be
- Het programma: http://climatejusticecamp.be/programme/
- Het facebook evenement: https://www.facebook.com/events/469370076965883/
Contact : Mathias Balcaen - 0476072456

