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In support of the United 
Nations Environment 

Programme's 
environmental outreach 

Het overleven van onze kinderen en jonge mensen zou het waard moeten zijn!  

Het kinder- en jeugd initiatief “Plant for the Planet” heeft de leiders van de G7 opgeroepen 
het grootste herbebossings-project uit de menselijke geschiedenis te ondersteunen. 
“Gedurende de afgelopen 8 jaar is het ons kinderen gelukt om met behulp van volwassenen 
14 miljard bomen te planten”, aldus (naam kan ik niet lezen, kopie te onduidelijk), student uit 
India en reeds lang lid van de Plant-for-the-Planet Global Board. “Het wordt nu tijd dat de 
regeringsleiders verantwoording nemen voor hun aandeel in het zeker stellen van onze 
overleving”. Deze boodschap met een specifiek uitgewerkt stappenplan zijn het resultaat van 
hun Jeugd Top, waaraan 88 jongeren uit 23 verschillende landen deelnamen. 

Het manifest is ontwikkeld in samenwerking met economen en klimaat- en politieke 
wetenschappers. Het allereerste doel is het planten van 1000 miljard bomen. Deze nieuwe 
bomen zouden een kwart van de door de mens geproduceerde CO2 absorberen en zouden 
dienen als een tijds-buffer voor het realiseren van het tweede doel: een wereldwijde energie 
revolutie die in 2050 moet worden geïmplementeerd. Een gemeenschappelijke studie 
uitgevoerd door de Universiteit van Yale laat zien dat er meer dan genoeg ruimte is op de 
aarde om dit tot nu toe grootste herbebossingsproject in de geschiedenis te kunnen laten 
plaatshebben. Dit onderzoek zal in de komende maanden worden gepubliceerd. “De 
overleving van 3 miljard kinderen en jongeren zou ons meer waard moeten zijn dan hetgeen 
we hebben uitgegeven aan het redden van een aantal banken”, zo zegt Felix (kan niet 
lezen), de voormalig middelbare scholier die Plant-for-the-Planet oprichtte, verwijzend naar 
de enorme bedragen die de regeringen beschikbaar stelden tijdens de financiële crisis in 
2008. 

“Als elk bedrijf en elke miljonair op de Forbes-lijst zich zou committeren een miljoen bomen 
te planten zouden we ons doel om 1000 miljard bomen te planten in 2020 kunnen 
realiseren”, aldus Felix Frikbeimer. 

De Jeugd Top 2015 is georganiseerd als een samenwerking tussen het kinder- en jeugd 
initiatief Plant-for-the-Planet, het United Nations Environment Programme UNEP en de 
Evangelische Akademie Tutzing. Op de volgende Jeugd Top worden alle wereldleiders 
uitgenodigd om gezamenlijk te werken aan een gedetailleerde implementatie van een 
globale energie revolutie. Het Jeugdmanifest zal vandaag aan alle ambassades in Berlijn 
worden uitgereikt. 

Het film- en fotomateriaal met de boodschappen van de jeugd aan de leiders van de G7, 
geschreven op heliumballonnen en gefilmd vanuit helicopter-perspectief, is hier te vinden:   
t1p.de/g45o 
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You can find further information here: 
 
Website:   http://www.plant-for-the-planet.org/ 
 
Facebook:    Stop talking. Start planting 
 
Twitter:   #gys15 
    #PftP_int 
 
Introductory video:   www.t1p.de/vygf 
 
 
 
 
 
 
For any questions, please contact: 
 
Carolin Büttner 
carolin.buettner@plant-for-the-planet.org 
Tel:      +49 (0)8808 92108 126 
Mobile: +49 (0)17631798586 
 


