Na het zeer geslaagde initiatief van 2009 om met een trein klimaat
en sociale bewegingen te verenigen en naar de klimaats‐
onderhandelingen in Kopenhagen te brengen om te manifesteren
voor een rechtvaardig akoord, zetten we met “Klimaat en Sociale
rechtvaardigheid” dit jaar opnieuw een trein in.
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De bestemming is deze keer Warschau! De trein vertrekt op vrijdag
15 november rond de middag om in Brussel terug te zijn
maandagochtend 18 november.
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neem actie! Reserveer ook je zitje naar Warschau om deel te
nemen aan de manifestatie op zaterdag 16 november!
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To not turn away from the climate negotiations
To not forget to act and put pressure on global processes
To mobilize again against imposed false solutions
To close the organizational ranks in Belgium and beyond
To fight together for climate and social justice!
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