
Sinds 2018 is de vastberadenheid van de klimaatbeweging over de hele wereld met de dag 
toegenomen. Tienduizenden burgers komen samen, betogen, ondertekenen petities, geven hun
mening in de media en organiseren sterke acties voor een ambitieus klimaatbeleid. Een 
klimaatbeleid dat in verhouding staat tot de ernst van de bevindingen van de internationale 
wetenschappelijke gemeenschap sedert meer dan 30 jaar. Tienduizenden burgers, gezinnen, 
leerlingen van het basis- en secundair onderwijs, studenten van het hoger en het 
beroepsonderwijs, leerkrachten, wetenschappers, academici, werknemers uit de 
vrijwilligerssector, landbouwers, ondernemers, enz. eisen dat er onmiddellijk een einde komt 
aan de collectieve inertie, zowel bij de politici als bij de burgers. Vandaag willen 
tienduizenden ambtenaren, arbeiders en bedienden van de overheidssector zich aansluiten bij 
de klimaatbeweging. 

Omdat ze zich op het kruispunt bevinden van de wetenschappelijke kennis, van de politieke 
bevelen, van de vragen van de burgers, het verenigingsleven en de ondernemers en het 
overheidsbeleid uitvoeren; omdat ze op post blijven en de continuïteit van de openbare 
dienstverlening verzekeren terwijl alternatieve politieke meerderheden elkaar aan de macht 
opvolgen; omdat ze de onmisbare schakel zijn in de Belgische en Europese democratie, zijn 
de ambtenaren, arbeiders en bedienden van de overheidssector, de aangewezen personen om 
elke dag de enorme kloof te meten tussen de ernst van de milieutoestand en de inertie die door
het gevoerde beleid in de hand wordt gewerkt.

Omdat ze in hun middens tal van wetenschappers, technici, beleidsspecialisten en 
klimaatdeskundigen tellen, willen de ambtenaren, arbeiders en bedienden van de 
overheidssector eraan herinneren dat het klimaat niet onderhandelbaar is en dat het geen 
partijgebonden kwestie mag zijn. Het klimaat wordt niet gereguleerd door goede bedoelingen,
hoop en vrome wensen maar door de fysica van de uitstoot van broeikasgassen. Die fysica is 
onverbiddelijk en vereist van onze samenleving dat ze die uitstoot strikt beheerst in het licht 



van de wetenschappelijke grenzen van de technologie. Volgens het IPCC kan alleen een 
ambitieus massaal transitiebeleid ervoor zorgen dat we de uitstoot in 2020 kunnen doen 
plafonneren en de economie tegen 2050 koolstofvrij kunnen maken. De Belgische 
ambtenaren, en meer bepaald de milieuambtenaren, die als wettelijke opdracht hebben het 
grote publiek te informeren over de toestand van het milieu, willen, in het licht van de meest 
recente wetenschappelijke werkzaamheden, de burgers erop wijzen dat als we gezamenlijk de 
grenzen van de werking van de biosfeer en van het klimaat blijven overschrijden het steeds 
moeilijker zal worden om de continuïteit van de overheidsdiensten en het behoud van de 
gezondheid, het milieu en de publieke goederen te garanderen.  

Omdat het gaat om het bestaan zelf van de burgergemeenschap, van de staat en de 
instellingen, om de continuïteit zelf van de openbare dienstverlening, de vrijwaring zelf van 
de democratie, die allemaal bedreigd worden door de huidige inertie ten aanzien van de 
klimaatopwarming, kunnen de ambtenaren hun geweten er niet van weerhouden hen te 
herinneren aan de betekenis van hun missie en functie en aan hun fundamentele rol in het 
vrijwaren van de instellingen.

Omdat het hun taak is de gezondheid van mens, dier en milieu te vrijwaren alsook de 
continuïteit van de openbare dienstverlening, het algemeen belang, de gelijkheid, de 
solidariteit, de rechtspraak, de stabiliteit van de economie en van de communicaties, het 
overheidspatrimonium, de opleiding van de komende generaties, het ontwikkelen, het bouwen
en het onderhouden van de infrastructuren, de water- en energievoorziening, de 
staatsveiligheid, de nucleaire veiligheid en het naleven van de internationale wetten en 
akkoorden, en omdat de klimaatontregeling die taak ernstig in het gedrang brengt, kunnen de 
werknemers van de overheidssector alleen maar publiekelijk hun grote bezorgdheid uiten. 

Omdat huisvesting, voeding, landbouw, mobiliteit, vervoer, economie, industrie, buitenlandse
handel, ruimtelijke ordening, bosbouw, infrastructuur, fiscaliteit en financiën tot de 
bevoegdheden behoren die de belangrijkste emissieveroorzakende sectoren beïnvloeden, 
kunnen de werknemers van de overheidssector niet anders dan zich inzetten voor de 
maatschappelijke transitie op die gebieden. 

Omdat ze zich niet kunnen verschansen achter hun loyaliteits-, neutraliteits- en 
terughoudendheidsplicht, omdat ze volgens de grondwet over vrijheid van meningsuiting 
beschikken, omdat ze allen burgers zijn, omdat ze de huidige en komende generaties willen 
beschermen, kunnen de ambtenaren, arbeiders en bedienden van de overheidssector niet 
langer zwijgen en de jongeren alleen op straat laten betogen. Terwijl de jongeren zich 
afvragen wat voor nut het heeft om naar school te gaan als er toch geen toekomst is, vragen 
meer en meer ambtenaren zich ook af wat voor nut het heeft de staat en de overheidsdiensten 
te doen draaien als er geen toekomst is. 

Omdat de klimaatproblematiek voortaan alle politici, alle partijen en alle intermediaire 
instanties overstijgt, zij die de ruggengraat van de democratie vormen, heeft de 
overheidssector dus de plicht om te spreken. 

Wij, ambtenaren, arbeiders en bedienden van de overheidssector, roepen alle ambtenaren van 
België en van Europa, alle ambtenaren in de gemeenten, provincies, gewesten, 
gemeenschappen, de federale staat, de Europese Unie, leerkrachten van het lager, middelbaar 
en hoger onderwijs en werknemers in de overheidssector op om gebruik te maken van hun 



grondwettelijk recht op vrijheid van meningsuiting en hun plicht tegenover de burgers niet te 
vergeten door zich aan te sluiten bij de klimaatbeweging.

Omdat het nu tijd is voor actie roepen we de ambtenaren, arbeiders en bedienden van de 
overheidssector die dat wensen concreet op tot een of meerdere van volgende acties: 

1)      als burgers en ambtenaren zich blijven inzetten voor de verdediging van het algemeen 
belang, voor de continuïteit van de openbare dienstverlening en voor het behoud van de 
publieke goederen, overeenkomstig de Belgische wetgeving, de Europese richtlijnen en de 
internationale verdragen rond het klimaat; 

2)      in hun functie ervoor zorgen dat de Belgische staat en de Europese Unie de 
institutionele en democratische capaciteit ontwikkelen om te reageren op de 
milieunoodtoestand, met name door de goedkeuring van een speciale klimaatwet, een 
Nationaal Klimaat-Energieplan en een Europees actieprogramma dat is afgestemd op de 
urgentie die door de wetenschappers wordt benadrukt;   

3)      zich aansluiten bij de wereldstaking voor het klimaat van vrijdag 15 maart 2019 en 
deelnemen aan de mars in Brussel diezelfde dag

4)      zich aansluiten bij het initiatief #AmbtenarenVoorHetKlimaat en spontaan en op een 
autonome manier elke donderdag, daar waar ze zich bevinden, middagpauzes voor het klimaat
organiseren, voor hun gebouwen of op centrale openbare plaatsen, om samen met de burgers 
die dat wensen te discussiëren over de uitdagingen van de klimaatontregeling op verschillende
vlakken: energie, mobiliteit, voeding, huisvesting, gezondheid, veiligheid, financiering, 
fiscaliteit, bestuur, enz.;

5)      de burgerpetitie ondertekenen, die oproept tot het publiekelijk erkennen van de 
milieunoodtoestand en zich aansluiten bij de petitiedragers

https://www.facebook.com/events/1597552237054984/
https://www.facebook.com/EnvironmentalEmergency/
https://chn.ge/2PENqV6
https://www.facebook.com/events/1961341850841122/

