


VOORWOORD / Onze grootste vijand op dit moment is tijd. We zijn voorbij de fase 
dat klimaatverandering ons nog boven het hoofd hing: we 
verkeren ons nu in een klimaatcrisis. De effecten daarvan zijn al 
merkbaar. Of je nu in een villa in 't Gooi, een boerderij in Drenthe 
of een appartement in Poelenburg woont, iedereen heeft al last 
gehad van aanhoudende hittegolven, krachtige stormen en 
langdurige droogte. Er liggen zelfs al plannen klaar voor 
waterrantsoen wanneer deze zomer zich weer zulke droogtes 
voordoen.

We zijn voorbij de fase gekomen waarin we nog de tijd hadden om 
te discussiëren over de "echtheid" van klimaatverandering. De 
tijd dringt om onze klimaatdoelen te halen, om de 1,5- graad 
samenleving waar te maken. Wat we goed moeten begrijpen is dat 
de aarde wel door blijft spinnen met een 3 graden verwarming, 
maar dat mens, dier en natuur het gevaarlijk zwaar krijgen. De 
mens, die zo talrijk over de jaren heen is geworden, dreigt uit te 
dunnen op gruwelijke wijzen als honger, overstromingen, ziekten 
en uitdroging.

Maar als er iets is wat de mens over de jaren zó succesvol en zó 
talrijk heeft gemaakt, is het het vermogen om in grote groepen 
samen te werken. De mens kan als de beste samen problemen 
oplossen over ongelooflijk korte tijdsperiodes. En laat dát nou 
precies zijn wat wij nodig hebben: zoveel mogelijk resultaat in een 
zo kort mogelijke tijd.

Laten we iedereen in Nederland verenigen om samen te werken 
aan een groene, zorgeloze en gezonde toekomst. Waar je ook 
vandaan komt, wie je ouders ook zijn, wat je werk ook is, op welke 
partij je ook stemt, wie je lief hebt, of welke diploma’s je hebt 
gehaald: iedereen is nodig. Laten we elke dag, uur, minuut en 
zelfs seconde gebruiken om samen te werken aan dit 
toekomstbeeld wat wij allemaal het liefst willen.

Voor deze samenwerking is duurzaam leiderschap nodig. 
Daadkracht, lef, inclusiviteit en verantwoordelijkheid zijn 
eigenschappen die daarin belangrijk zijn. Met duurzaam 
leiderschap kunnen we de tijd de baas worden en de weg naar de 
1,5-graad samenleving inslaan.
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AFKORTINGEN /

SAMENVATTING 
DE JKB IN 2021 /

Naar het leiderschap voor morgen 
2021 staat in het teken van de weg Naar het leiderschap voor 
morgen. We weten wat we moeten doen voor een 1,5-graad 
samenleving, maar het ontbreekt aan lef en daadkracht om ook 
verantwoordelijkheid voor de toekomst te grijpen. De Jonge 
Klimaatbeweging (JKB) zet zich daarom in voor het leiderschap 
voor morgen:

– We maken leiderschap tot dé rode draad rondom de 
   verkiezingen en de Klimaatkandidaten.
– We schrijven een transitieplan over leiderschap en publiceren 
   een barometer waarin we checken of de ministeries in lijn met
   de Jonge Klimaatagenda (JKA) werken.
– We organiseren een groot event in het teken van het leider-
   schap voor morgen. Zo bouwen wij in 2021 aan een toekomst-
   gerichte toon aan de top in Nederland! 

Verkiezingen
2021 is ook het jaar van groene verkiezingen. Met belangrijke 
partners als Grootouders voor het Klimaat, Naturalis en 
Innovatie-Expo maken we klimaat tot een hoofdonderwerp bij de 
verkiezingen.

– Met #KiesvoorKlimaat roepen we jong en oud op om te kiezen 
    voor het Klimaat door op een Klimaatkandidaat te stemmen.
– We organiseren samen met Naturalis een flitsend debat waarin 
    negen Klimaatkandidaten zich kunnen laten zien.
– We zorgen ervoor dat de stem van jonge generaties goed wordt 
    verankerd bij de formatie en in het regeerakkoord.

What’s more!
We are growing! Door de jaren heen is de JKB ontzettend breed 
actief geworden. De volgende acties zetten we dus komend jaar 
zeker door:

– Internationaal: het We Are Tomorrow Global Partnership gaat 
   groeien én toewerken naar het belangrijkste moment uit haar 
   bestaan: de Klimaattop in Glasgow.
– Achterban: onze achterban maken we groter en nóg diverser. 
   Door het geven van trainingen en goede communicatie maken 
   we onze partners nog nauwer verbonden.
– Participatie: iedere jongere moet mee kunnen doen! Via Jong 
   RES en nieuwe samenwerkingen versterken we jongeren-
   participatie bij de energietransitie.
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2021 MAKEN
WE SAMEN! /
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Een 1,5-graad samenleving kan, als we het willen. De visie 
beschreven in de Jonge Klimaatagenda 2.0 is helder. Planbureaus 
en internationale organisaties laten al jaren zien wat er nodig is 
om deze visie te realiseren. We weten wat ons te doen staat.

Toch halen we keer op keer halen onze klimaatdoelen niet. Zelfs 
een rechtszaak dwingt de overheid onvoldoende om te 
verduurzamen. De toekomst biedt dan ook weinig hoop: 83% van 
de jongeren in het Jonge Klimaatpanel gelooft niet dat we de 
doelen voor 2030 gaan halen.

De toekomst van jonge generaties wordt te makkelijk ingewisseld 
voor economische belangen op de korte termijn. Iedereen wil 
‘Parijs’ halen, maar de maatregelen schieten ruimschoots tekort. 
We bevinden ons in een staat van georganiseerde 
onverantwoordelijkheid. Leiders beloven te veel, maar leveren te 
weinig...

Daarom bouwt de JKB aan het leiderschap voor morgen]. Een 
nieuwe toon aan de top voor de 1,5-graad samenleving! In de 
politiek, het bedrijfsleven én de samenleving.
Samen strijden we voor een nieuwe, duurzame houding van 
politici, CEOs, managers, bestuurders én individuen. 
Waardegedreven, toekomstgericht, inclusief en daadkrachtig!

Als jonge, constructieve rebellen spreken we leiders in de politiek 
en het bedrijfsleven aan op oud denken. We stellen de spelregels 
voor leiderschap in de 21ste eeuw op en dagen leiders uit om lef te 
tonen. Met het publiceren van een barometer checken we of de 
ministeries in lijn met de JKA werken.

Dit alles doen we niet alleen nationaal maar ook internationaal via 
ons We Are Tomorrow Global Partnership. Bij ons debuut op een 
internationale Klimaattop gaan de aanwezige leiders en 
diplomaten het nieuwe leiderschap ervaren!
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Tegelijkertijd mobiliseren we de leiders van morgen met onze 
campagnes en via onze jongerenorganisaties. We activeren jonge 
Klimaathelden die er al van overtuigd zijn dat een mooiere, 
slimmere, en vooral ook duurzame wereld wél kan en dat het al 
gebeurt! Zo ontketenen we een beweging van jonge 
dwarsdenkers en friskijkers die de deuren openzetten naar de 
nieuwe wereld en de leiders van vandaag uitdagen om ook de 
sprong te wagen.

Door ons te zitten voor het leiderschap voor morgen heeft leidend 
Nederland aan het eind van 2021 het lef om verantwoordelijkheid 
te nemen voor de toekomst!
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3.2 JONGE KLIMAATAGENDA
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3.3 JONGERENORGANISATIES
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3.4 JONGE KLIMAATPANEL
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3.5 CAMPAGNES



Om jongeren tevens te informeren over het brede verhaal van de 
Jonge Klimaatbeweging en klimaatverandering, gaat de 
ontwikkeling van een VR Experience en een online tool om de 
gevolgen van de opwarming van de aarde inzichtelijk te maken 
door. Met deze bewustwordingscampagne informeren, betrekken 
en activeren van jongeren om bij te dragen aan de 
duurzaamheidstransitie. Door Klimaathelden interessant te 
maken voor een breder publiek, draagt het tevens bij aan het 
bereiken van jongeren buiten de groene bubbel. Zowel bij de 
bewustwordingscampagnes als bij de politiek, staan de waarden 
duurzaamheid, jongerenvertegenwoordiging en toekomst- 
bestendigheid centraal.



WAT GAAN 
WE DOEN? /

DOELEN –

4.1 We Are Tomorrow Global Partnership
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5.2 EVENTS
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5.3 CONTENT MANAGERS
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