’n Nuwe
Groen
Eskom
Transformeer krag,
Transformeer Suid-Afrika
Ons in Suid-Afrika is deeglik bewus dat Eskom, ons nasionale kragvoorsiener in diep moeilikheid is. Die
Nuwe Groen Eskom-veldtog beoog om Eskom van ’n nasionale las en die grootste besoedelaar op die
kontinent te omskep in ’n nasionale bate en ’n mag vir klimaatsregverdigheid.

Die Probleem: Eskom se ou, onbetroubare
en besoedelende kragstasies dompel ons in
beurtkrag en ladingverminderings. Eskom is
verstrengel in korrupsie wat dit verder in die
skuld dompel, kragpryse die hoogte laat inskiet
en die publiek van biljoene rand beroof.
As ons vandag na Eskom kyk, is dit moeilik om
te glo dat dit deel van die oplossing van ons
probleme, eerder as die oorsaak daarvan, kan
wees. Dis moeilik om aan Eskom anders as ’n
kopseer, ’n drein op die belastingebtaler en een
van die grootste bedreigings vir ons ekonomie
en die omgewing te dink.

Die Oplossing: ’n Beter Eskom is moontlik.
Een wat bekostigbare, betroubare en skoon
energie verskaf. ’n Eskom wat ’n dryfveer
is vir die regverdige transformasie na ’n
meer sosiaal-besitte energie toekoms wat
gemeenskappe, werkers, ondernemings en alle
Suid-Afrikaners bemagtig en bevoordeel.
’n Getransformeerde Eskom is nie slegs
moontlik nie, dis krities. Ons kan eenvoudig
nie ’n welvarende en volhoubare toekoms vir
Suid-Afrika versker sonder om Eskom reg te
ruk nie. Dit is moontlik een van die grootste
en mees belangrike take in die skepping van ’n
beter Suid-Afrika vir almal.

Die veldtog: Die Nuwe Groen Eskom-veldtog dring aan op ’n vinnige en regverdige transisie na ’n meer
sosiaal-besitte, hernubare energiegedrewe ekonomie wat skoon, veilige en bekostigbare energie aan almal
voorsien en geen werker of gemeenskap in die proses agterlaat nie.
Die Nuwe Groen Eskom-veldtog is ’n projek van die Climate Justice Coalition – ’n Suid-Afrikaanse
koalisie van burgerlike samelewing, gemmenskasbebaseerde, vakunie en voetsoolvlakorgansisasies. Hierdie
materiaal is verskaf deur 350Africa.org in samewerking met die koalisie.

Om meer oor die Nuwe Groen Eskom uit te vind, besoek GreenNewEskom.org

Hoe om betrokke te raak om ’n Nuwe Groen
Eskom te verseker
Die toekoms van Eskom is een van die mees uitdagende kwessies in Suid-Afrika. Dit is gekaap deur belangegroepe
wat biljoene daaruit munt slaan en voortgaan om te besteel, besoedel en ons energietoekoms te korrupteer. Dit
gaan meer verg as ’n hoflike brief om ’n Nuwe Groen Eskom te kry. Ons is in ’n magstryd vir die toekoms van
ons land en sal ’n beweging moet bou wat magtig genoeg is om betekenisvolle verandering en transformasie te
bewerkstellig.
Mense van alle agtergronde sal moet saamstaan om ’n Nuwe Groen Eskom te bekom. Ons hoop jy sal by ons
aansluit en aandring op ’n Nuwe Groen Eskom. Hier is ’n paar maniere hoe jy betrokke kan raak.
Teken in ter ondersteuning: Jy kan
as individu of as ’n organiasie by ons
webblad, GreenNewEskom.org, inteken ter
ondersteuning van die veldtog. Sodoende gee
jy jou steun en kan jy kies om nuus oor die
veldtog te ontvang.

Kontak besluitnemers: Dis
nodig dat besluitnemers in Eskom
en die regering weet dat mense
’n Nuwe Groen Eskom steun.
Ons moet hulle verantwoordbaar
hou en druk toepas. Vind uit hoe
jy jou besluitnemers kan kontak
by: GreenNewEskom.org/contact

Versprei die woord: Ons moet die
beweging uitbrei en meer mense kry om ’n
Nuwe Groen Eskom te ondersteun. Jy kan die
woord versprei deur dit op WhatsApp, sosiale
media of e-pos, te deel. Skakels om daarmee
te help is beskikbaar by: GreenNewEskom.org.

Organiseer ’n werkswinkel:
Is jy deel van ’n organisasie of
gemeenskapsgroep wat meer oor
’n Nuwe Groen Eskom wil weet?
Reël gerus ’n aanlyn of (Covidafhanklik) fisiese werkswinkel.
Kontak ons as jy hulp nodig het.

Laat jou stem hoor: Gebruik jou pen,
jou sleutelbord en jou woorde. Skryf of bel
jou plaaslike koerant, blog en/of radiostasie
en verduidelik waarom ons ’n Nuwe Groen
Eskom nodig het. Om jou stem te laat hoor
is krities om steun en bewusmaking te bou
sodat ons ’n regverdige energietoekoms
kan hê.
Onderrig jouself en ander: Leer wat
’n Nuwe Groen Eskom beteken? Besoek
GreenNewEskom.org/learn. Hier sal jy ’n
inligtingsblad, brosjure, potgooie, artikels en
ander materiaal vind wat jou kan help om die
kwessies te begryp en die woord te versprei.
Sluit aan by die Massa Mobilisering:
Ons werk aan ’n COVID-veilige massa
mobilisering gedurende September 2021.
Ons verwelkom alle steungroepe en
mense om hierby aan te sluit, in te lig en
mobiliseer. Wanneer jy jou steun aanteken by
GreenNewEskom.org, sal jy verdere inligting
hieroor ontvang.

Protesaksie: Groepe is
welkom om hul eie protesaksie
of kunsinstallasies ten gunste van
’n Nuwe Groen Eskom te reël.
Synde jy Eskom, die regering of
die publiek teiken, moedig ons
jou aan om betrokke te raak.

?

Nuut by organisering en
aktivisme? Jy kan meer oor
werkswinkels, skryf aan die media
en organisering van protesaksie
leer by trainings.350.org
Het jy ander idees om ’n
Nuwe Groen Eskom te
bewerkstellig of wil kontak
maak? Stuur vir ons ’n boodskap
via die kontakvorm beskikbaar by
GreenNewEskom.org

