Hallo, zie hieronder het invul-persbericht dat je kunt gebruiken de komende tijd.
Lees voor versturen nog even de Toolkit Pers en Media door en
LET OP jullie spreken niet namens de 11 organisaties van de Klimaatcrisis Coalitie. (vragen mag je
doorverwijzen naar Saskia Gaster, wil je een andere quote of zin van de Coalitie of één van de
organisaties uit de Klimaatcrisis Coalitie, klop dan ook even bij haar aan.)
Belangrijk: Kijk naar alle gele stukken in dit persbericht en pas die aan of vul die aan. Je mag ook de
eerste quote aanpassen als je wilt, maar houdt het verbindend, we willen zoveel mogelijk mensen
verleiden om mee te doen en voor klimaat te kiezen ;).
De foto hieronder kan je meesturen. Maar als je een leuke coronaproof afbeelding van jezelf of
iemand anders hebt die rechtenvrij gebruikt mag worden, kan je die ook meesturen. Kijk in de
handleiding voor social media voor tips over foto’s.
-> Speciaal voor Groningers of mensen uit Maastricht, pas de zin aan! Kijk even op de website
http://bit.ly/Klimaatalarm2021 bij de steden die meedoen welke je kunt gebruiken!

Foto: "World Alarm Clock - Grove Passage, London" by bobaliciouslondon

Xxx slaat 14 maart klimaatalarm
Xxxx, datum – Drie dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen slaan mensen van Groningen tot
Maastricht luid en duidelijk het Klimaatalarm. Ook de Klimaatcoalitie van xxx doet mee. “Minder

vlees eten, vaker met de fiets, lokale producten kopen... We kunnen het nog zo goed doen met zijn
allen, maar als de overheid en bedrijven niet voor mensen en het klimaat kiezen, blijft de
klimaatcrisis bestaan. Daarom slaan we in heel Nederland, ook in XX, 14 maart om 15:00 uur
Klimaatalarm", zegt xxx. “Wij willen een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid.”
Tijdens de manifestatie in xxx staan we met xxx mensen vanaf <tijdstip wanneer de manifestatie
begint> op <xxx adres> stil voor het klimaat. <Leg uit wat je gaat doen, wat staat op jullie
programma, heb je een bekende spreker? hoe ziet het er voor journalisten visueel uit?>.
Veiligheid staat voorop, we houden ons in overleg met gemeenten aan de corona-maatregelen. We
roepen alle inwoners van XXX op zich aan te melden. Ook vanuit huis, balkon of tuin kan je je stem
laten horen. En via de landelijke live-uitzending Klimaatalarm Live kan je volgen hoe we verspreid
over het hele land het Klimaatalarm slaan. “Alleen samen krijgen we de klimaatcrisis er onder.
Aanmelden kan via bit.ly/Klimaatalarm2021.”

<Voeg hier met quotes toe waarom jouw coalitie het belangrijk vindt om samen het Klimaatalarm /
het belangrijk is speciaal voor inwoners van jouw gemeente/>

Het Klimaatalarm is een initiatief van de landelijke Klimaatcrisis Coalitie. Samen met 40 lokale
Klimaatcoalities in heel Nederland voeren we in 2021 de druk op om de politiek in beweging te
krijgen. Het Klimaatalarm is de eerste stap. 'Dus ook na de verkiezingen laat de Klimaatcoalitie van xx
nog van zich horen!'

-------------Mededeling voor de redacties, niet voor publicatie
Bovenstaande foto mag rechtenvrij worden gebruikt onder vermelding van: "World Alarm Clock Grove Passage, London" by bobaliciouslondon is licensed under CC BY. Het origineel staat hier:
https://search.creativecommons.org/photos/1c523c0b-e7af-4742-a659-1339cbde265f
De Klimaatcrisis Coalitie is een nieuw samenwerkingsverband van 11 organisaties, die samen met
lokale coalities dit jaar de politiek oproept de klimaatcrisis serieus te nemen en te kiezen voor
mensen en klimaat in plaats van de belangen van grote vervuilende bedrijven.
Voor meer informatie over het Klimaatalarm in xxx neem contact op met xxxx van de Klimaatcoalitie
xxx, 06 nummer
Voor meer informatie over het landelijk programma, Klimaatalarm Live of de Klimaatcrisis Coalitie,
neem contact op met Saskia Gaster, persvoorlichter namens de Klimaatcrisis Coalitie,
persvoorlichting@milieudefensie.nl of bel 020-5507333.

