
           

Wij, inwoners van Nederland die zich zorgen maken over de klimaat- en ecologische crises en hun 
gevolgen voor de toekomst van de planeet, haar bewoners en ons land; 

ondersteund door de breedst mogelijke wetenschappelijke consensus over de ernst van de klimaat- en 
ecologische crisis en de urgentie nu te handelen om haar ergste gevolgen te voorkomen; 

in het besef dat een sterke en onafhankelijke pers onontbeerlijk in het vormen van een geïnformeerd 
publiek debat over het tegengaan van de klimaat- en ecologische crisis; 

vragen de NOS, vanuit haar taak de Nederlandse burger te informeren zodat die in staat is "te 
oordelen over ontwikkelingen in de wereld, waardoor hij zijn gedrag beter kan bepalen”, eerlijk 
verslag te doen van de klimaat- en ecologische crises. Hiertoe roepen wij de NOS op beleid te 
formuleren  over de volgende zaken: 

 Gebruik taal die recht doet aan de ernst van de klimaat- en ecologische crisis, in lijn met 

de wetenschap. 

 Sta stil bij de complexiteit van de klimaat- én ecologische crisis en leg verbanden met 

andere maatschappelijke problemen. 

 Benadruk de urgentie om nu te handelen, om onomkeerbare kantelpunten in het klimaat 

te voorkomen. 

 Investeer in berichtgeving over de klimaat- en ecologische crisis. 

 Creëer beleid over berichtgeving over de klimaat- en ecologische crisis en maak hierbij 

zowel gebruik van de kennis die al beschikbaar is op de nieuws- èn weerredactie, en van 

externe experts. 

 Werk samen met andere media, in Nederland en de rest van de wereld, om de mensheid 

en de natuur te redden van existentiële bedreigingen. 

 Voeg een katern ‘klimaat’ toe aan de categorieën op de hoofdpagina van de website van 

de NOS. 

 Besteed in de reguliere nieuwsvoorziening op vaste basis aandacht aan de klimaat- en 

ecologische crisis, bijvoorbeeld door een dagelijks ‘klimaatbericht’ aan het journaal toe te 

voegen. 

 Maak nieuwe programma's over de klimaat- en ecologische crisis, zoals dat bijvoorbeeld 

ook over de coronacrisis is gebeurd. 

 Laat alleen experts aan het woord die volledig transparant zijn over hun financiering. 


