
Beschrijving van de mede-eisende organisaties
 
ActionAid

ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten. We pakken 
de onderliggende oorzaken van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering aan. Samen met 
mensen in meer dan 45 landen vormen we een krachtige beweging voor een duurzame, eerlijke 
wereld. Vrouwenrechten staan hierbij centraal.

Both ENDS

Both ENDS werkt, als lid van de wereldwijde milieu- en mensenrechtenbeweging, samen met 
bondgenoten aan een duurzame en eerlijke wereld waarin iedereen, hier en daar, een stem heeft.
We trekken gezamenlijk op in beleidsbeïnvloeding, zorgen voor de noodzakelijke financiering van
onze partners, brengen de dialoog op gang tussen verschillende partijen en ondersteunen klein- 
en grootschalige initiatieven van duurzaam land- en watergebruik. 

Fossielvrij NL

Fossielvrij NL pakt klimaatverandering aan door het bouwen van een burgerbeweging die de 
macht van kolen-, olie- en gasbedrijven doorbreekt. Zo versnellen we de transitie naar een 
duurzame economie. Samen roepen we publieke instellingen - zoals pensioenfondsen, musea en 
scholen - op hun banden met de fossiele industrie te verbreken. Op die manier brokkelt de 
machtspositie van fossiele bedrijven af en ontstaat er ruimte voor een eerlijk, decentraal 
energiesysteem met 100% duurzame energie voor iedereen.

Greenpeace Nederland

Greenpeace komt vastberaden en inventief in actie voor een groene, vreedzame wereld. We 
nemen het op tegen bedrijven die het milieuschade toebrengen en overheden die niet genoeg 
doen om het te beschermen.  Greenpeace Nederland is een onafhankelijke campagneorganisatie 
en deel van Greenpeace International, dat bestaat uit 26 nationale en regionale organisaties in 
meer dan 55 landen in Afrika, Europa, Amerika, Azië en de Pacific.

Jongeren Milieu Actief

Jongeren Milieu Actief (JMA) is de jongerenorganisatie van Milieudefensie. Door het organiseren
van acties, evenementen en trainingen zet JMA jongeren in beweging voor het klimaat. JMA 
fungeert als platform en zorgt dat jongeren elkaar vinden in hun strijd tegen klimaatverandering. 
Vanuit een systeemkritische houding zetten we ons in voor een groene, eerlijke en inclusieve 
wereld. Daarnaast werkt JMA intensief samen met andere jongerenorganisaties, want samen kan
het anders.

Waddenvereniging

De Waddenvereniging is al meer dan 50 jaar dé landelijke organisatie die opkomt voor de 
belangen van de Waddenzee. We streven naar behoud, herstel en goed beheer van natuur, 
landschap en milieu. Ook zetten we ons in voor het behoud van de cultuurhistorische waarden 
van het Waddengebied. Door zoveel mogelijk mensen met het gebied kennis te laten maken en 
bij het gebied te betrekken zorgen we voor een betere bescherming.


