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De stichting Youth for Sustainable Travel (hierna te noemen: de stichting of Youth for
Sustainable Travel) heeft als doel om de mogelijkheden voor duurzame reizen en het
bewustzijn over de negatieve impact van de luchtvaartindustrie te vergroten. Eind 2019
waren er, via het project Sail to the COP, vrijwilligers actief met allerhande ideeën om zich in
2020 in te zetten voor het doel van de stichting.

RAIL TO THE COP I
De eerste maanden van 2020 heeft een groep van ongeveer 10 vrijwilligers een start
gemaakt aan de campagne ‘Rail to the COP’ middels de volgende activiteiten:

1. Het bij elkaar brengen van een groep vrijwilligers. Een deel was al eerder betrokken
bij Sail to the COP een deel van de vrijwilligers is gerekruteerd via het netwerk en de
supporters van Sail to the COP. De vrijwilligers kwamen uit verschillende Europese
landen maar voornamelijk uit Nederland en Duitsland.

2. Contacten leggen met de spoorwegen organisaties ProRail, NS en Eurostar om
gezamenlijk een trein te organiseren naar de UNFCCC conferentie COP26 in
Glasgow in het najaar van 2020.

3. Het vormgeven van een (sociale) media campagne om mensen bewust te maken
van de impact die reizen heeft op het milieu en de oneerlijke regelgeving die er nu
wereldwijd bestaat voor de luchtvaartindustrie.

In april werd duidelijk dat vanwege COVID-19 de conferentie in Glasgow niet door zou gaan.
De activiteiten van de Rail to the COP groep zijn toen tot oktober 2020 gepauzeerd, in
afwachting van nieuws over COP26.

ONDERSTEUNEN VAN CAMPAGNES/PROJECTEN
In de tussentijd hebben verschillende vrijwilligers en bestuursleden ondersteuning geboden
aan projecten van andere organisaties. De volgende activiteiten voor zes
projecten/campagnes zijn hierin het meest noemenswaardig:

4. Het verspreiden van de #SavePeopleNotPlanes: Red Lines for Aviation Bailouts
campagne geinitieerd door de organisatie Stay Grounded

5. Het maken en verspreiden van campagnemateriaal voor de campagne Sort Your
Ship Out

6. Het bieden van praktische ondersteuning van het initiatief Sail for Climate Action, wat
later Building Bridges for Climate Action heette.

7. Strategische hulp aan het project ExPlane, onder de organisatie Zomer Zonder
Vliegen en aan Slow Travel Journey een campagne van stichting CollAction.

8. Ondersteuning van de lobbyactiviteiten van de Clean Mobility working group van
Generation Climate Europe

LANGDURIGE IMPACT VAN SAIL TO THE COP
Gedurende het hele jaar hebben de bestuursleden en vrijwilligers die betrokken waren bij
Sail to the COP de inzichten en boodschap van Sail to the COP verder verspreid. Het



verhaal van de zeilreis bleek een goed vehikel om een breed publiek te leren over duurzaam
reizen en duurzaam reisbeleid. We deden dit onder andere door:

9. Het geven van lezingen in Nederland, bijvoorbeeld in Pakhuis de Zwijger (online en
offline) en voor studenten van Wageningen University and Research, en in het
buitenland zowel in andere Europese landen als in Zuid Amerika, waar vele van de
vrijwilligers die mee voeren op de zeilboot van Sail to the COP hun reis eindigden.

10. Een ontmoeting met twee commissies van de tweede kamer om het rapport te
overhandigen wat tijdens de zeilreis was gemaakt en om de inzichten uit het rapport
toe te lichten.

11. Het verspreiden van de boodschap van Sail to the COP en de inzichten uit het
rapport via sociale media.

12. Het maken van een documentaire genaamd ‘In All Kinds of Weather’ over de zeilreis
en het leven aan boord van enkele deelnemers. De documentaire zal begin 2021 in
premiere gaan.

RAIL TO THE COP II
In oktober heeft de Rail to the COP groep de campagne weer opgepakt door de volgende
activiteiten:

13. Een aantal nieuwe vrijwilligers rekruteren en strategiesessies organiseren.
14. Contact leggen met ProRail en Eurostar. Met beide partijen is in december een

overeenkomst gekomen om op 30 oktober een Eurostar trein van Amsterdam naar
London te reserveren om jongeren, delegaties en andere COP26 deelnemers naar
de conferentie te brengen.

Voor 2021 zal Youth for Sustainable Travel blijven inzetten op Rail to the COP als
kernproject en in samenwerking met het huidige netwerk van vrijwilligers en gelijkgestemde
organisatie de activiteiten van de stichting uitbreiden met 1 of 2 andere grote projecten.
Daarnaast hebben we gemerkt dat het ondersteunen van andere groepen heel waardevol is
en de impact van beide groepen versterken in het behalen van onze doelen. Daarom zijn we
ook in 2021 van plan om samenwerking op te blijven zoeken met andere NGOs en
jongerengroepen.


