
Milieuactivisten of klimaatspijbelaars? 
Onze jeugd op de barricades  

 

 
 

Ergens in september 2018 start een 15 jarig meisje met een actie voor een beter klimaat. Ze verwijdt 

de huidige politici dat ze te weinig aandacht besteden aan het verbeteren van het klimaat en dus aan 

haar toekomst. Volwassenen verpesten volgens haar de toekomst. Haar naam is Greta Thunberg en 

ze zit op de stoep voor het Zweedse parlementsgebouw. Naast haar staat een bord met daarop de 

tekst: Skolstrejk för klimatet of te wel Schoolstaking voor het klimaat. Greta hoopt dat de mensen 

door haar actie meer over het klimaat gaan praten en dat de politici het klimaat de hoogste prioriteit 

gaan geven.  

 

Heel langzaamaan verspreidt haar actie zich over Europa. Na België lopen de Nederlandse scholieren 

zich warm. Eerst een paar scholieren op een donderdagmiddag. Op initiatief van leerlingen van de 

Daltonschool in Den Haag vinden er op donderdag 7 februari en 14 maart 2019 klimaatmarsen 

plaats. Dan zijn de aantallen al gegroeid richting tien tot vijftien duizend scholieren en studenten.  

Ook scholieren vanuit het voorgezet onderwijs uit Den Bosch zijn op het Malieveld aanwezig. En nog 

steeds trekt de actie van de scholieren en studenten de aandacht van het publiek.  

 

In Nederland richt de aandacht zich in eerste instantie niet op het milieu, maar op het spijbelen van 

de scholieren. Zelfs de minister van onderwijs Arie Slob maant de jongeren om het niet te bont te 

maken. Hij noemt de klimaatactivisten: spijbelaars. Hij vindt het prima dat de scholieren actievoeren 

voor het klimaat, maar volgens hem kan dat beter op een zaterdag, dan hoeven de scholieren niet te 

spijbelen. Scholieren mogen officieel niet staken, maar omdat veel scholen toestemming geven is er 

officieel geen sprake van spijbelen.  

 

Arie, laten we het eens positief bekijken! 

 

Wat mij vooral aanspreekt is de actiebereidheid en ondernemendheid van deze generatie jongeren. 

In korte tijd weten enkele enthousiaste scholieren een protestmars te organiseren waar 15.000 

scholieren op afkomen. Dat is al heel knap.  

Daarnaast zijn de protestacties vreedzaam verlopen. Geen auto’s of winkels zijn vernield. Ook dat is 

knap, zeker als je kijkt wat er allemaal met de gele hesjes in Parijs gebeurt.  



Ook met de creativiteit van onze scholieren zit het wel goed. De uitspraken en leuzen op de 

spandoeken zijn goed gevonden. Van serieus tot zeer ludiek. Hier enkele voorbeelden: Climate 

change is real! tot Ride dicks not cars! Of: Hoe warmer de aarde, hoe minder koud ons bier, Fuck 

me, not de climate en Save the earth it is the only planet with chocolate.  

 

 
 

En tot slot nog iets opmerkelijks. Minister Slob wilde vorig jaar meer aandacht voor het vak 

Burgerschap in het basis- en voortgezet onderwijs. De vraag is of hij dit nu na deze klimaatmarsen 

nog steeds nodig acht.  

 

Transfer, het toepassen van geleerde vaardigheden buiten de les, is een van de moeilijke onderdelen 

van het lesgeven en het leren leren. In mijn ogen zijn naast de scholieren ook de docenten hiervoor 

geslaagd. Petje af! Chapeau! 

 

Viva la revolución! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan 

 

* Link naar artikel inclusief filmpje waarin Greta Thunberg zelf aan het woord komt. 

* Link naar De Wereld Draait Door Youth for Climate 
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