Beste Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde & Internationale Tropenzorg,
Wij, jongeren, zien dat er op dit moment helaas nog te weinig aandacht is voor de relatie tussen
gezondheid en klimaat, én dat er daarnaast nog veel stappen gezet moeten worden richting eerlijke
en duurzame zorg. Om deze reden hebben wij een position paper geschreven die wij tijdens de
formatie aan willen bieden aan zowel de formateur, het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als aan Kamerleden. Het doel hierbij is
dat de geformuleerde voorstellen in het nieuwe regeerakkoord worden meegenomen.
Wie zijn wij?
De Jonge Klimaatbeweging (www.jongeklimaatbeweging.nl) verenigt de stemmen van meer dan
100.000 jongeren tussen de 16 en 32 jaar verspreid over meer dan 70 diverse jongerenorganisaties
op het gebied van klimaatbeleid.
De vier voorstellen
De vier geformuleerde voorstellen in het position paper zijn:
1. Stel in het klimaatbeleid de relatie met gezondheid centraal
2. Stel een nieuw preventieakkoord op
3. Creëer bewustwording over de gezondheidseffecten van klimaatverandering
4. Implementatie van klimaat en gezondheid in onderwijs
Een uitgebreide uitleg van deze voorstellen staat in onze 2-pager, toegevoegd in de bijlage.
Onze vraag aan jullie
Gezien jullie betrokkenheid met dit onderwerp, waarbij jullie in 2019 een symposium hebben
georganiseerd over dit thema en het opzetten van het Dutch Climate & Health Network, zouden wij
jullie graag willen vragen of jullie het position paper zouden willen ondertekenen, om zo onze paper
kracht bij te zetten. Hebben jullie interesse in het ondertekenen van het position paper? Dat kan via
deze link.
Bij vragen zijn wij bereikbaar op onderstaand e-mailadres en telefoonnummer. Wij gaan graag met
jullie in gesprek! Hebben jullie daarnaast contacten die mogelijk interesse hebben om ons position
paper te tekenen? Wij zouden het zeer op prijs stellen als jullie deze brief en het position paper met
hen zouden willen delen.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie tijd en moeite,

Met vriendelijke groet,
Joris Overmeer, Laura Baas en Jorinde Westra, Jonge Klimaatbeweging

Telefoonnummer Jorinde: +316 10411531
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