
5de oecumenische pelgrimstocht 
voor klimaatgerechtigheid

Zielona Góra – Münster – IJmuiden – Glasgow 
14 augustus tot  2 november 2021
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Onze route

Zielona Góra –  
Forst (Lausitz)  
bij de grens van 
Duitsland en Polen 
(~88 km).

Forst (Lausitz) – 
Göttingen – Mun-
ster – Enschede an 
der deutsch-nieder-
ländischen Grenze 
(~777 km).

Enschede – 
IJmuiden – Daar 
nemen we de ferry 
naar Newcastle-up-
on-Tyne (~222 km).

Newcastle-upon- 
Tyne  –  Glasgow 
(~333 km)
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Meer informatie is te vinden
 op de site: www.klimapilgern.de
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Over ons

Wij sluiten ons aan bij de oproep van de 10de Algemene 
vergadering van de Wereldraad van Kerken en we nodigen 
iedereen uit om zich bij de “Pelgrimstocht van gerechtig-
heid en vrede” aan te sluiten.  
Wij willen met onze pelgrimstochten naar de Wereld              
klimaatconferenties aandacht vestigen op de globale dimen-
sies van de klimaatverandering en hiermee de discussies over 
een rechtvaardige verdeling van de lasten versnellen. Voor 
ons is de pelgrimstocht niet alleen een spirituele ervaring en 
een politieke campagne maar ook een uitnodiging voor allen 
om door hun eigen gedrag de klimaatverandering te be- 
perken. We zijn ervan overtuigd dat we de Global Warming 
kunnen beperken als allen meedoen. Op die manier kunnen 
we vormgeven aan een eerlijke wereld.

Gewoon gaan! 
Een pelgrimstocht voor 
klimaatgerechtigheid 

Een oecumenisch project van protestantse kerken, 
katholieke bisdommen en hulporganisaties in 

Duitsland en in Nederland van plaatselijke kerken, 
Groene Kerken en Vastenactie.

Gewoon gaan! 
Een pelgrimstocht voor 
klimaatgerechtigheid 

«If a lot of small people, in a lot of small 

places, do a lot of small things, they can 

change the face of the world”   

4 landen  ·  1450  kilometer  ·  77 dagtochten
Afrikaans spreekwoord

Geht doch! - 
Klimapilgern



5de oecumenische pelgrims- 
tocht voor klimaatgerechtigheid

Zielona Góra – Munster – IJmuiden – Glasgow 
14 augustus tot 2 november 2021

                                                                                                                                                      
 De 5de pelgrimstocht voor het klimaat verbindt de 
Wereld klimaatconferentie 2018 (Katowice/Polen) met de 
Wereld klimaatconferentie 2021 (Glasgow/Schotland).                          
Op 14 augustus 2021 begint de 5de oecumenische pelgrim-
stocht voor klimaatgerechtigheid met een zendingsdienst.  
 
De route leidt van Zielona Góra door Forst (Lausitz), Cottbus, 
Leipzig, Halle (Saale), Göttingen, Detmold, Bielefeld, Munster, 
Enschede, Borne, Goor,  Apeldoorn, Amersfoort, Zeist, Amster-
dam, IJmuiden, Newcastle upon Tyne, Edinburgh, Livingston 
naar Glasgow. Pelgrims uit de hele wereld komen aan het 
begin van de COP26 samen om de deelnemende landen om 
actie te vragen. 
 
Tijdens de tocht komen we langs goede voorbeelden voor 
een geslaagde bescherming van het klimaat  en slechte 
voorbeelden voor wantoestanden en mogelijke verbeterin-
gen van het klimaat. Kerken, milieu-initiatieven, scholen en 
verenigingen zonder winstoogmerk informeren ons over hun 
situatie. Ze organiseren samenkomsten of bereiden thema-
tische evenementen voor. Wij zijn blij met de mogelijkheid 
van uitwisseling van gedachten op onze excursies. Door 
middel van concrete acties en oecumenische gebedsdiensten 
willen wij suggesties voor bescherming van het klimaat en 
klimaatgerechtigheid geven.  
 
Vanaf 1 november in 2021 wordt in Glasgow over de uitvoering 
van de klimaatovereenkomst van Parijs verder onderhandeld. 

Standpunten van de pelgrims 
Deze standpunten zijn uitgewerkt voor de situatie in                                    

Duitsland. In andere landen moet  met andere omstandig-                      

heden rekening worden gehouden. 
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Meewandelen en meediscussiëren

. Verkeersintensiteit: Verminderen; het noodzakelijke verkeer verdu-
urzamen; subsidies die schadelijk zijn voor het klimaat afschaffen. 

. Openbaar vervoer: Aantrekkelijk maken door verlagen tarieven, 
betrouwbaarheid en frequentie verhogen. 

. Fietsverkeer: Meer ruimte voor fietsverkeer en voetgangers ten koste van 
individueel gemotoriseerd verkeer.

. Autoverkeer: Snelheidsbeperking 120 km/u op snelwegen, 80 km/u op 
landwegen (dit geldt voor Duitsland). 

. Iedereen: Koop regionaal, seizoensgebonden biologisch voedsel en 
minder vlees; initiëren van foodsharing.

. Kerken: Koop voedsel dat regionaal, seizoensgebonden en milieuvrien-
delijk is en weinig vlees; kerkland verpachten volgens ecosociale criteria; 
onderwijs aanbieden over de wereldwijde gevolgen van voedingsgedrag 
in de wereld; geen kredieten verlenen aan industriële veeteelt (kerk-
banken).

. Politiek: Richt het landbouwbeleid op duurzame, eerlijk betaalde 
boerenlandbouw; heroriënteer de afzet van landbouwproducten op de 
regionale, nationale en Europese markt; invoering van areaalbeperkin-
gen voor de veehouderij; zorgen voor algemene toegang tot onderwijs 
en productiefactoren (land, zaaigoed, kredieten) voor kleine boeren; het 
slachten van vee op weiden vergemakkelijken en niet toestaan dat vee 
over meer dan 100 km wordt vervoerd; tegen 2030 tenminste 20% 
biologische landbouw definiëren, labels voor dierenwelzijn verbeteren.

Wil jij de oecumenische pelgrim-

stocht voor klimaatgerechtigheid 

steunen? 
Het is makkelijk om mee te doen: 

. Eén of meerdere dagen meewandelen

. Onderdak en eten aanbieden

. De planning van de etappes steunen of een dag/deel van de 

route begeleiden
. Evenementen/Gebedsdiensten aanbieden

.  Volg het project op onze website, en Social Media

. Doorvertellen!
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Hier worden de landen verzocht hun lange termijn doel-
stellingen inzake klimaatbeleid te presenteren en hun 
krachtinspanning te vergroten. De klimaatpelgrims dragen 
hun oproep om alternatieve vervoersvormen en ook een 
duurzame landbouw naar Glasgow. Ze vinden een eerlijke 
omgang met klimaatschade en migratie vanwege klimatolo-
gische verandering absoluut noodzakelijk.

Gewoon gaan! 
Ga mee naar Schotland naar de Wereld klimaatconferentie in 

Glasgow. 
                                                                                                                                            

                                                      

Gewoon gaan! 
Onder dit motto verbinden mensen met verschillende                   

overtuiging, religie en wereldbeschouwing het plezier aan  een 

pelgrimstocht met hun inzet voor de klimaatbescherming en 

klimaatgerechtigheid.

Gewoon gaan! 
Voor een alternatieve vormen van vervoer en voor een overgang 

naar een duurzame landbouw en voeding (gezonder, milieu-   

vriendelijker en dierenwelzijn op een zo hoog mogelijk niveau).

voor duurzame landbouw

voor alternative vervoersvormen      


