
GROEN
PMS 361
CMYK 80/0/100/0
RGB 13/177/75
RAL 6018

ROOD
PMS 032
CMYK 0/90/86/0 CMYK
RGB 229/53/44
RAL 3024

⊲ EDF, Engie, BNP Paribas, Axa, Renault-Nissan, 
Air France zijn maar enkele van de vele multi-
nationals die de top sponsoren. Ze bekomen op 
die manier een goedkope greenwashing, maar 
ook een belangrijk drukkingsmiddel, gezien ze 
mogen plaatsnemen aan de onderhandelings-
tafels.

⊲ Er zal geen enkel ambitieus, bindend en soci-
aal rechtvaardig akkoord kunnen afgedwongen 
worden indien de logica van de maximale winst 
in het beleid van onze regeringen niet in vraag 
wordt gesteld. De inmenging van multinationals 
op de COP21 is een van de meest in het oog 
springende symptomen van deze logica. 

VOOR EEN
KLIMAATTOP ZONDER 
MULTINATIONALS
Op 30 november opent de 21ste internationale klimmaattop in 
Parijs (COP21). De inzet voor de planeet is erg groot, maar de 
massale inmenging van multinationals vormt een echte bedreiging. 
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Door deze verklaring te ondertekenen eisen wij een ‘multinational-vrije’ klimaattop

Red is the new green!



Voornaam:

Voornaam:

Voornaam:

Voornaam:

Voornaam:

Voornaam:

Voornaam:

Voornaam:

Voornaam:

Postcode:

Postcode:

Postcode:

Postcode:

Postcode:

Postcode:

Postcode:

Postcode:

Postcode:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

Tel./GSM:

Tel./GSM:

Tel./GSM:

Tel./GSM:

Tel./GSM:

Tel./GSM:

Tel./GSM:

Tel./GSM:

Tel./GSM:

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

Achternaam:

Achternaam:

Achternaam:

Achternaam:

Achternaam:

Achternaam::

Achternaam:

Achternaam:

Achternaam:

☐  Ik neem    petities mee            ☐  Ik wens via e-mail de newsletter te ontvangen              ☐  Ik wil lid worden van de PVDA

☐  Ik neem    petities mee            ☐  Ik wens via e-mail de newsletter te ontvangen              ☐  Ik wil lid worden van de PVDA

☐  Ik neem    petities mee            ☐  Ik wens via e-mail de newsletter te ontvangen              ☐  Ik wil lid worden van de PVDA

☐  Ik neem    petities mee            ☐  Ik wens via e-mail de newsletter te ontvangen              ☐  Ik wil lid worden van de PVDA

☐  Ik neem    petities mee            ☐  Ik wens via e-mail de newsletter te ontvangen              ☐  Ik wil lid worden van de PVDA

☐  Ik neem    petities mee            ☐  Ik wens via e-mail de newsletter te ontvangen              ☐  Ik wil lid worden van de PVDA

☐  Ik neem    petities mee            ☐  Ik wens via e-mail de newsletter te ontvangen              ☐  Ik wil lid worden van de PVDA

☐  Ik neem    petities mee            ☐  Ik wens via e-mail de newsletter te ontvangen              ☐  Ik wil lid worden van de PVDA

☐  Ik neem    petities mee            ☐  Ik wens via e-mail de newsletter te ontvangen              ☐  Ik wil lid worden van de PVDA


