Beste Directie,
Met deze brief wil ik aangeven dat ik 7 februari meedoe aan de #YouthForClimate staking.
Hieronder staat mijn motivatie om te staken.
•

•

•

•

Ondanks dat regeringen elkaar keer op keer ontmoeten om over het klimaat te
onderhandelen, zien we geen verandering in het beleid. Door de aandacht te
trekken, creeër je bewustwording bij mensen en kun je een onderwep hoger op de
agende brengen. Ik vind dat het klimaat niet serieus genoeg genomen wordt.
Op school wordt les gegeven over hoe klimaatverandering werkt en waarom wij
moeten veranderen, maar ik vind dat de regering daar niet genoeg voor doet. De
feiten zijn duidelijk, dus waarom worden ze genegeerd? Wij eisen leiderschap en
verantwoordelijkheid van onze regering.
Klimaatverandering heeft veel invloed op ons. Het zorgt voor hitte golven,
overstromingen en orkanen en deze rampen hebben veel invloed voor
samenlevingen over de hele wereld. Vooral mensen met lage inkomens zullen dit
voelen.
Veel jongeren hebben geen stemrecht, maar door te staken kunnen we duidelijk
maken wat wij willen. Wij zijn de toekomst en wij eisen een leefbare aarde.

Hierbij hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd. Als er nog vragen of opmerkingen zijn
hoor ik dat graag.
Met vriendelijk groet,

..........................................................................................
(Naam en Handtekening Leerling)
Een geheel leerplichtige scholier (t/m 16 jaar) mag alleen staken als hij een
schriftelijk verzoek met argumenten heeft ingediend bij de schoolleiding en
deze is goedgekeurd. Is het verzoek afgekeurd, dan kun de leerling toch staken
als zijn ouders schriftelijk toestemming geven.
Een niet-geheel leerplichtige scholier (vanaf 17 jaar) mag altijd staken, als hij twee dagen van tevoren
schriftelijk aan de schoolleiding heeft aangegeven dat hij dat gaat doen, met goede argumenten.

Wij staken voor het klimaat
Wij, de jongeren, staken om een beroep te doen op onze regering om de opwarming van de
aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden. Op het moment stijgt de temperatuur van de
aarde veel sneller dan goed is. Wij willen dat de regering de toekomst beschermt. Naar het
voorbeeld van Greta Thunberg uit Zweden, gaan wij ook de straat op.

Waarom staken?
Door te staken door de weeks, en niet in het weekend te demonstreren tonen wij aan dat
we bereid zijn om ons onderwijs tijdelijk te stoppen. Protesteren op een dag dat de
maatschappij volledig draait zorgt ervoor dat onze absentie op school veel beter te merken
is.

Voor jongeren
1. Praat met je ouders, leg uit waarom je staakt, en vraag om support.
2. Maak een foto/video en plaats deze op sociale media om jou verhaal te vertellen.
Tag daarbij leiders, bekende mensen en vrienden en roep ze op om ook mee te doen
met #YouthForClimate
3. Maak een bord met jouw reden om te staken.
4. Praat met je klasgenoten en leraren. Leg ze uit waarom je het klimaat zo belangrijk
vindt en vraag of ze mee willen naar de staking.
5. Zorg dat je op de dag zelf warm aangekleed bent en water en eten bij je hebt.
6. Blijf altijd vreedzaam en gebruik geen geweld.

Jouw Recht als Scholier
Een geheel leerplichtige scholier (t/m 16 jaar) mag alleen staken als hij een
schriftelijk verzoek met argumenten heeft ingediend bij de schoolleiding en
deze is goedgekeurd. Is het verzoek afgekeurd, dan kun de leerling toch staken
als zijn ouders schriftelijk toestemming geven.
Een niet-geheel leerplichtige scholier (vanaf 17 jaar) mag altijd staken, als hij twee dagen van tevoren
schriftelijk aan de schoolleiding heeft aangegeven dat hij dat gaat doen, met goede argumenten.

