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'Just climate measures' rest on 'meaningful 
public participation, deliberation and conflict 

resolution'. 
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De gevaren van de wereldwijde klimatologische en ecologische crises zijn zonder
precedent. Actie kan niet langer uitgesteld worden! De Nederlandse regering

moet een klimatologische en ecologische noodtoestand uitroepen,
biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en broeikasgasuitstoot terugbrengen

tot nul in 2025.

De maatregelen die nodig zijn om deze crises het hoofd te bieden en verdere
schade te beperken zijn ingrijpend en vragen om een breed draagvlak. Een

burgerberaad moet de weg wijzen hoe de regering deze doelen kan bereiken.

Extinction Rebellion Nederland acht de volgende
karakteristieken onmisbaar voor een geslaagd burgerberaad

VERTEGENWOORDIGING DOOR LOTING.Alle leden van het burgerberaad
worden geselecteerd door loting, gecombineerd met gestratificeerde selectie.
Deze methode garandeert dat het burgerberaad een brede afspiegeling is van de
Nederlandse bevolking.

CONSULTATIE VAN EXPERTS EN BELANGHEBBENDEN.De leden van
het burgerberaad krijgen gebalanceerde informatie van experts en
belanghebbenden, geselecteerd door een onafhankelijke organisatie. De leden
van het burgerberaad mogen daarnaast zelf experts en belanghebbenden
uitnodigen als zij dit nodig achten.

EEN DELIBERATIEF PROCES.De leden van het burgerberaad overleggen in
een gefaciliteerd proces over verschillende mogelijkheden voordat zij besluiten
welke aanbevelingen zij de regering doen. Het burgerberaad krijgt voldoende tijd
om tot een overwogen oordeel te komen.

EEN HELDER EN BETEKENISVOL MANDAAT.De aanbevelingen van het
burgerberaad zijn bindend voor de regering als ze gesteund worden door een
gekwalificeerde meerderheid van de leden.

EEN ONAFHANKELIJKE ORGANISATOR.Een onafhankelijke en
gekwalificeerde organisatie krijgt het mandaat om het burgerberaad te
organiseren en faciliteren. Noch de regering, nochExtinction Rebellion, noch
enige andere belanghebbende organisatie mag het burgerberaad leiden.

ZICHTBAARHEID EN TRANSPARANTIE.Het proces en de documentatie
van het burgerberaad zijn openbaar. Informatie over het proces en de
aanbevelingen van het burgerberaad wordt breed verspreid en toegankelijk
gemaakt.

 

The dangers of the climatological and ecological crises are unprecedented. 
Action can no longer be postponed! The Dutch government must declare a 
climatological and ecological emergency, stop the loss of biodiversity, and 

reduce emissions of greenhouse gases to zero in 2025.

The measures that are necessary to confront these crises and limit further 
damage are far-reaching and demand broad public support. A citizens' 

assembly must show the government how it can reach these goals.

Extinction Rebellion Netherlands deems the following characteristics 
indispensable for a successful citizens' assembly.

REPRESENTATION THROUGH RANDOM SELECTION. All members  of 
the citizens' assembly are selected through random stratified selection. 
This method guarantees the citizens' assembly to be a broad reflection of 
the Dutch population.

CONSULTATION OF EXPERTS AND STAKEHOLDERS. The members of the 
citizens' assembly obtain balanced information from experts and 
stakeholders, selected by an independent organization. The members of 
the citizens' assembly may themselves invite experts and stakeholders if 
they deem this necessary.

A DELIBERATIVE PROCESS. The members of the citizens' assembly 
deliberate different possibilities in a facilitated process, before they decide 
which recommendations to make to the government. The citizens' 
assembly gets a sufficient amount of time to come to a well-considered 
conclusion.

A CLEAR AND MEANINGFUL MANDATE. The recommendations the 
citizens' assembly makes to the government are binding if they are 
supported by a qualified majority of the members.

AN INDEPENDENT ORGANIZER. An independent and qualified 
organization obtains the mandate to organize and facilitate the citizens' 
assembly. Neither the government, nor Extinction Rebellion, nor any 
other stake-holding organization may lead the citizens' assembly.

VISIBILITY AND TRANSPARENCY. The process and documentation of the 
citizens' assembly are public. Information about the process and the 
recommendations the citizens' assembly makes are broadly distributed 
and made accessible.


