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DISCLAIMER

Het origineel van dit bestand is geschreven en gepubliceerd door XR UK. 
Kleine aanpassingen zijn aangebracht om het relevant te maken voor de 

Nederlandse context.
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ONZE PRINCIPES EN WAARDEN


Iedereen die deze kernprincipes en waarden volgt, kan actie ondernemen in de naam van 
Extinction Rebellion. 
1. WIJ HEBBEN EEN GEDEELDE VISIE OP VERANDERING  

Wij willen een wereld doorgeven waarin ook de generaties na ons goed kunnen 
gedijen. 

2. WIJ RICHTEN ONZE MISSIE OP WAT NODIG IS 

waarbij we 3,5% van de bevolking mobiliseren. Dit is de kritische massa die nodig is om 
een systeemverandering te bewerkstelligen. 

3. WIJ HEBBEN BEHOEFTE AAN EEN REGENERATIEVE CULTUUR  

oftewel: een gezonde en veerkrachtige cultuur die meebeweegt met de omstandigheden. 
4. WIJ STELLEN ONSZELF EN ONS VERGIFTIGENDE SYSTEEM AAN DE ORDE 

door buiten het gebruikelijke te treden en door in actie te komen voor verandering. 
5. WIJ HECHTEN WAARDE AAN LEREN EN REFLECTIE 

We doorlopen een cyclus van actie, reflectie, leren en vervolgens weer nieuwe actie. We 
leren van andere bewegingen en perspectieven én van onze eigen ervaringen. 

6. IEDEREEN IS WELKOM EN ALLES WAT JE BRENGT IS WELKOM  

We willen laagdrempelig zijn en we willen dat iedereen zich veilig voelt binnen de 
beweging – en daar zetten we ons voor in. 

7. WIJ WERKEN ACTIEF AAN HET ONSCHADELIJK MAKEN VAN 

MACHTSSTRUCTUREN 

In plaats daarvan willen we eerlijke participatie van iedereen. 
8. SCHAAMTE EN BESCHULDIGEN VERMIJDEN WE 

We leven in een vergiftigend systeem, maar niemand is daar individueel voor 
verantwoordelijk. 

9. WIJ ZIJN EEN GEWELDLOOS NETWERK 

In onze strategieën en tactieken beoefenen we geweldloosheid. Voor ons is dit de meest 
effectieve manier om fundamentele verandering te bewerkstelligen. 

10. WIJ GAAN UIT VAN AUTONOMIE EN DECENTRALISATIE 

Samen creëren we de structuren om machtsuitoefening aan de orde te stellen. Iedereen 
die onze kernprincipes en waarden als uitgangspunt heeft, kan actie ondernemen uit 
naam van Extinction Rebellion! 
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JE HEBT AL EEN 

IDEE VOOR EEN ACTIE?


 

GEWELDIG!

ALLEREERST, bespreek met je affiniteitsgroep (AG): 

WAAROM doe ik dit? 
 
HOE profileert het een van onze eisen? (zie laatste pagina)  
Past de actie binnen ALLE 10 de Principes & Waarden?  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ONDERLIGGENDE 


PRINCIPES 


VAN GEWELDLOZE 


BURGERLIJKE 


ONGEHOORZAAMHEID
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Onze acties kunnen op drie (soms overlappende) manieren 
worden gecategoriseerd: 

DISRUPTIE Om onze eisen te bereiken door met massale 
burgerlijke ongehoorzaamheid  disruptie te veroorzaken. 

OUTREACH Om het publiek de waarheid te vertellen en 
mensen bij elkaar brengen tijdens het protest of via de media. 

VISIONING Om de alternatieve toekomst die we willen zien te 
demonstreren, door prachtige, creatieve, collaboratieve actie  



GEWELDLOOSHEID IS DE KERN/
CENTRAAL/DE SLEUTE

Geweldloosheid is voor Extinction Rebellion een 
van de niet-onderhandelbaar kernprincipes voor 
iedereen die actie wil ondernemen onder de 
naam XR. Het is een fundamentele hoeksteen 
van onze manier van werken en een afwijking 
van dit principe brengt ons hele internationale 
netwerk in gevaar. 

We zijn een massabeweging die geweldloze 
burgerlijke ongehoorzaamheid gebruikt. Onze 
acties omvatten nooit fysiek of verbaal geweld 
tegen mensen. Dit is soms moeilijk te definiëren 
en wordt besproken in de NVDA-training. 
Bespreek dit onderwerp in je AG en kom tot een 
consensus. Misschien wil JE verder gaan dan 
handelen met geweldloosheid en actief liefde 
tonen: bijv. bloemen geven aan parlementsleden. 

STRATEGISCHE GEWELDLOOSHEID
We werken vanuit het perspectief van 
strategische geweldloosheid, wat betekent dat 
we het primair kiezen omdat 
sociaalwetenschappelijk onderzoek aantoont dat 
het de beste strategische keuze is. Een van onze 
belangrijkste referenties hiervoor is het werk 
van Erica Chenoweth en Maria Stephan, in het 
bijzonder hun onderzoek 'Waarom civiel verzet 
werkt'. Hun onderzoek concludeert onder 
andere dat: 

• Geweldloze opstanden ongeveer twee 
keer zo succesvol zijn in het bereiken van 
hun doelen in vergelijking met 
gewelddadige opstanden; 

• Geweldloze opstanden meer inclusief zijn, 
omdat zij grotere delen van de bevolking 
aantrekken om deel te nemen. 

• Geweldloze opstanden zorgen voor een 
stabielere overgang naar een 

systeemverandering dan gewelddadige 
opstanden. 

• We zullen met geweld nooit de 
autoriteiten verslaan omdat hun middelen 
altijd de onze zullen overtreffen. 

VERANTWOORDING
We definiëren geweldloosheid op basis van hoe 
het wordt waargenomen door het grote publiek. 
Wij geloven dat geweldloosheid veel te maken 
heeft met de manier waarop je acties 
onderneemt en of je verantwoording aflegt of 
niet. Bijv. een oudere dame die met een 
rubberhamer op een raam tikt en rustig zit tot ze 
wordt gearresteerd, kan anders worden 
waargenomen dan een gemaskerde jongeman 
die een baksteen naar een raam gooit en 
wegloopt.

• Verantwoording afleggen voor acties is 
cruciaal. 

• Het gebaar waarmee je een actie uitvoert 
is belangrijk. 

VERBALE GEWELDLOOSHEID
We benadrukken ook verbale geweldloosheid 
binnen XR, wat betekent dat we in alle situaties 
respectvol blijven tegenover de politie en 
machthebbers en niet onze toevlucht nemen tot 
het beschuldigen en beschamen van individuen, 
in lijn met onze principes en waarden.

Dit maakt de ruimte voor ons vrij om ons te 
focussen op de echte systemische kwestie en 
maakt het voor machthebbers makkelijker zich 
af te zetten van hun instituties en naar buiten te 
komen ter ondersteuning van de beweging.

PRINCIPE NONVIOLENCE
Strategisch geweldloosheid is onze primaire 
houding, maar sommige rebellen kunnen een 
spirituele en op geloof gebaseerde overtuiging 
hebben die een geweldloze grondhouding bevat. 
Beide posities zijn welkom binnen XR en helpen 
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ons onze acties te sturen. Handelen vanuit een 
motief van principiële geweldloosheid 
ondersteunt ons verlangen om inclusief te zijn.

BURGERLIJKE 
ONGEHOORZAAMHEID

De term 'burgerlijke ongehoorzaamheid' 
veronderstelt geweldloosheid, terwijl 'directe 
actie' contradictoir kan zijn. De sleutel tot de 
effectiviteit van burgerlijke ongehoorzaamheid 
is massale participatie - iedereen wordt 
betrokken! Binnen de Strategie van XR zijn er 
drie onderdelen van burgerlijke 
ongehoorzaamheid:

• DISRUPTIE Brengt vaak een 
emotionele reactie teweeg die de aandacht 
van het publiek op een kwestie vestigt en 
waarschijnlijk veel media-aandacht 
genereert.  

• OPOFFERING Bereidheid om op te 
komen voor waar we in geloven: het laat 
het publiek zien dat we doen wat we 
eisen.  

• RESPECT Dit gaat niet over politieke 
overtuigingen, het gaat over mens-zijn 
met elkaar. We zitten in een giftig 
systeem. We moeten alle individuen met 
mededogen behandelen, zodat ze ons 
kunnen helpen dit te veranderen. 

INCLUSIVITEIT
XR wil de beweging laten groeien tot een 
kritische massa van 3,5% van de bevolking: door 
de geschiedenis heen heeft een massabeweging 
die meer dan 3,5% van alle burgers heeft 
gemobiliseerd voor actieve deelname nooit 
gefaald. Bij het ontwerpen van acties willen we 
zorgen dat iedereen kan worden betrokken. Niet 
alle acties zijn voor iedereen: sommige zijn 
massale acties die onze collectieve kracht tonen, 

andere worden door kleine groepen gedaan en 
zijn zeer disruptief - ongeacht aan wat voor 
soort burgerlijke ongehoorzaamheid mensen 
deelnemen, iedereen wordt gerespecteerd voor 
zijn rol. Als jouw actie het risico van arrestaties 
met zich meebrengt, bepaal dan ook een gebied 
als 'veilige zone'. Gezinnen met kleine kinderen 
willen hier misschien zijn in plaats van op de 
'frontlinie'. Neem verschillende niveaus van 
burgerlijke ongehoorzaamheid in overwerging 
en probeer acties te ontwerpen zodat iedereen 
die mee wil doen kan worden betrokken. De 
beslissing om te worden gearresteerd of 
vervolgd is persoonlijk en wordt uiteraard 
beïnvloed door sociale positie. Er dienen tal van 
rollen te zijn voor mensen die deze risico's niet 
willen of kunnen nemen. 

CREATIEVE ACTIE
XR Acties kunnen worden geplaatst op een 
schaal tussen verstorend en creatief, maar 
kunnen beide kwaliteiten tegelijkertijd bezitten. 
Artistieke en symbolische acties kunnen 
memorabel en ontroerend zijn, en geven vaak 
meer mensen de kans betrokken te zijn.

• Maak een verhaal - dit kan met banners, 
plakkaten, kostuums, muziek, drama, 
toespraken. 

• Overweeg het uiterlijk van de actie: hoe 
breng je de boodschap creatief over? Zijn 
onze eisen duidelijk? Is de sfeer somber en 
emotioneel ontroerend, of spottend, 
aangrijpend?  

• Overweeg het gebruik van gezangen, 
liedjes waaraan iedereen kan meedoen om 
jullie boodschap over te brengen. Je kunt 
ook muzikanten of spoken word artiesten 
uitnodigen om de energie te verhogen. 

• Ben je bewust van je kleding als je geen 
artistiek costuum draagt, om zo serieus 
mogelijk te worden genomen. Hi-vis 
(reflectieve kleding) kan geschikter zijn 

�7



voor de veiligheid. Houdt rekening met 
nat, koud, warm weer etc. 

• Houd u aan het principe van individuele 
verantwoording: we verbergen onze 
gezichten niet (met maskers, enz.). We 
handelen eerlijk en nemen 
verantwoordelijkheid voor onze acties. 
Het kan natuurlijk artistiek passend zijn 
om een masker als onderdeel van een 
kostuum te hebben: overweeg dit goed. 
 

• Zorg ervoor dat je actie primair de Eisen 
van XR promoot in plaats van je eigen 
talent / groep / kunstenaarschap. 

MOMENTEN VAN WERVELWIND
Bij het plannen van grootschalige acties probeert 
XR 'Moments of Whirlwind' tot stand te 
brengen. Dit is wanneer de actie zo groot en 
verstorend is, dat alle mensen en media erover 
spreken, dat het publiek wordt gedwongen tot 
een morele keuze. Het wordt moeilijker om 
‘neutraal’ te blijven over de kwestie van het 
klimaat en de ecologische crisis. We streven 
ernaar de publieke opinie te polariseren en een 
zeer eenvoudige keuze bloot te leggen: wel of 
niet zorgen voor onze toekomst. Het is 
belangrijk om te onthouden dat iedereen op één 
lijn moet komen met betrekking tot de oorzaak 
van de noodtoestand, niet tot onze beweging. 
We kunnen niet verwachten dat iedereen onze 
tactiek leuk vindt. Wanneer we boze chauffeurs 
horen zeggen: 'Ik ben het ermee eens dat we in 
een noodsituatie in het klimaat verkeren, 
maar ...' winnen we.

ART PRINCIPLES
• We streven nog naar een 

constante kwaliteit, maar 
houden van door onszelf 
handgemaakt materiaal.  

• Gebruik ecologisch verantwoord 
materiaal, bij voorkeur 
gerecycled.  

• We omarmen imperfectie, 
fouten, over/onder-bedrukking, 
de menselijke touch, een doe-
het-zelf attitude (of nog beter: 
DOE HET SAMEN).  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PLANNING
Geef jezelf tijd. Bij voorkeur minimaal een 
maand. Dit is vooral belangrijk voor het voeden 
van een regeneratieve cultuur. Het stelt je ook in 
staat om met ideeën te zitten, te reflecteren en ze 
te ontwikkelen zonder je te haasten.

VÓÓR EEN ACTIE! 
• Ervoor zorgen dat onze plannen zijn 

geworteld in onze waarden en theorie van 
verandering.  

• Zorgvuldige en grondige planning!  

• Grondige training, leren en organiseren. 

ACTIE ONDERNEMEN!
Blijf geaard en verbonden met je intenties, met 
elkaar, met de natuur. Check regelmatig met 
elkaar in, blijf te allen tijde dicht bij je buddy.

NA EEN ACTIE
Een gastvrij thuisfeest plannen, onszelf fysiek en 
emotioneel voeden. In de debrief verkennen we 
wat goed is gegaan, waar conflicten of 
spanningen zijn ontstaan en hoe we ons kunnen 
verbeteren voor de volgende cyclus.

RUST
Onszelf de tijd gunnen om gewoon te zijn en te 
rusten, en kracht verzamelen voor de nieuwe 
cyclus.

Het is het beste om iedereen te vertellen wat je 
doet - er huist een enorme kracht in de 
overheid, de politie en de media te vertellen 
waar je bent en wanneer, en het dan te doen. Dit 
is een daad van pure opstand en verzet. We zijn 
te veel om te stoppen. We eisen onze macht op. 
Het is ook respectvol om bewoners en relevante 
organisaties (hulpdiensten, vervoersbedrijven) te 
waarschuwen voor verstoring, zodat ze kunnen 
kiezen om niet met hun auto te rijden / een 
andere route te nemen. Herken belangrijke 

routes waar de toegang voor noodvoertuigen 
duidelijk moet zijn. We willen verstoren, maar niet 
schaden.

Er kunnen verschillende niveaus van 
OPENHEID zijn bij het plannen van een actie 
en binnen delen van een actie:

• VOLLEDIG OPEN Alle delen 
geadverteerd op sociale media, het meest 
ideaal voor massa-mobilisatie. 

• COMBINATIE VAN OPEN EN 
GESLOTEN Dit is het belangrijkste 
model dat wordt gebruikt in XR - een 
hybride van de effectieve elementen van 
massa-mobilisatie en hoge verstoring. 
Acties worden openlijk geadverteerd 
(bijvoorbeeld een massale verzameling 
buiten het Parlement) met bepaalde delen 
die in het geheim worden gecoördineerd 
door affiniteitsgroepen (bijvoorbeeld de 
locatie van bepaalde wegversperringen.)  

• GESLOTEN Alle aspecten verborgen 
vanwege behoefte aan verrassing. 
Rebellen zorgen voor meer aandacht met 
hun veilige communicatiekanalen. We 
bevelen dit aan voor acties met een hoog 
risico. Overweeg serieus het potentieel 
voor publieke terugslag en vraag om 
feedback van andere vertrouwde 
rebellen / neem contact op met het 
nationale media- en berichtenteam voor 
advies.  

Denk na over AANTALLEN bij het plannen 
van:

• Hoeveel rebellen zijn er nodig? Hoe ga je 
hen bereiken? 

• Hoeveel aanwezig publiek verwacht je? 
• Hoe kunnen meer mensen worden 

betrokken? 
• Welke rollen houden het risico van 

arrestatie in? 
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• Wat kun je bereiken met het aantal 
rebellen dat je hebt?  

• Heeft iedereen een NVDA-training 
(Geweldloze burgerlijke 
ongehoorzaamheid) en / of andere 
trainingen gevolgd? Ten zeerste 
aangeraden! Neem contact op met uw 
lokale XR-groep om erachter te komen 
wanneer er trainingen plaatsvinden. 

Denk aan LOCATION bij het plannen:

• Doe altijd onderzoek! Scout de locatie 
grondig, bij voorkeur op hetzelfde 
moment van de dag als wanneer je actie 
zal plaatsvinden. 

• Hoe past de gekozen locatie in je verhaal? 

• Krijgt het publiciteit? 

• Veroorzaakt het effectieve verstoring als 
dat je doel is? Wie/wat verstoor je? 

• Zal er in het bijzonder verstoring zijn 
voor invloedrijke mensen; is het een 
invloedrijk gebied? 

• Welke delen van het gebied / terrein zijn 
openbaar of privé of een snelweg? 

• Blokkeert je toegang tot hulpdiensten, 
b.v. in de buurt van een ziekenhuis of 
brandweerkazerne? (Niet doen!) 

• Hoe zal de aanwezigheid van de politie 
eruit zien / is daar privébeveiliging? 

• Welke juridische implicaties heeft de 
locatie? Is er een verordening aanwezig? 
Welke verschillende aanklachten kunnen 
er zijn, afhankelijk van waar het precies 
gebeurt? 

• Hoe publiceer je de locatie? Ontmoet je 
elkaar op de locatie die je verstoort; of op 
een openbare locatie en het gebied dat je 
wil verstoren geheim houden? 

• Heb je alle mogelijke scenario's 
overwogen en hoe je ermee om zou gaan? 
Bijv. zwaardere beveiliging voor een 
gebouw dan u had verwacht, grote 
openbare aanwezigheid in de ruimte die u 
wilt gebruiken, een andere gebeurtenis of 
blokkade etc. 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ROLLEN BINNEN JE AG

Het wordt geadviseerd om minimaal 
deze aangewezen rollen in te vullen 

en een back-up voor elke rol te 
hebben voor het geval iemand niet in 
staat is aanwezig te zijn of de rol uit 

te voeren. Dit is geen uitgebreide lijst 
met rollen voor grotere acties.

POLITIE LIAISON - Klaar om met de 
politie te spreken voorafgaand aan/
tijdens acties, meer info beneden. 
STEWARDS - help mensen de weg te 
wijzen en spreken met het publiek / 
flyers uitdelen. 
DE-ESCALATIE - persoon met goede 
vaardigheden in het kalmeren van een 
situatie, bijvoorbeeld spreken met een 
druistig publiek of spreken tot een 
menigte om een ongewenste sfeer te 
kalmeren. 
WELLBEING - Draag gekleurde high-
vis of sjerp (speciale kleur voor 
EHBO'ers). Zorg voor het welzijn van 
iedereen: zorg ervoor dat iedereen 
rustig en geaard is. Bij voorkeur ook 
een EHBO-er. Draag essentiële zaken 
zoals water, noodhapjes, 
zonnebrandcrème, paraplu's, 
warmtekussens, sanitaire 

benodigdheden, EHBO-doos, 
elementaire toiletartikelen, andere 
goede spullen! 
ANKER - is een punt van stabiliteit 
tijdens het tumult van een actie en biedt 
check-ins aan als de rebellen op de 
grond dat nodig hebben. Het kan 
iemand zijn die niet naar de actie kan 
komen of op afstand wil steunen, 
waardoor ze hun energie kunnen 
sparen, vooral voor de ondersteuning 
voor en na de actie. 
MEDIA TEAM - live-streaming, het 
maken van beeldmateriaal om te 
bewerken, interviewen etc. 
WOORDVOERDERS - klaar om met 
de pers te spreken, goed op de hoogte 
van het narratief van de actie en de 
kernwaarden en eisen van XR. 
LOGISTIEK - persoon om leiding te 
geven aan het verzamelen van de 
benodigde apparatuur en deze weer 
mee te nemen. 
ARRESTANTEN ONDERSTEUNING 
- Bereid om op politiebureaus te 
wachten om dappere rebellen terug te 
verwelkomen in de vrije wereld: ervoor 
zorgen dat ze vervoer naar huis kunnen 
krijgen, dat ze oké zijn, dat ze massale 
liefde krijgen. Ga bij voorkeur met z’n 
tweeën, om in de nacht shifts te kunnen 
doen. Deze persoon moet met de 
backoffice communiceren over waar de 
arrestanten naartoe zijn gegaan. Moet 
nuchter zijn. 
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ACTIE CO-ORDINATOR (Niet 
hetzelfde als een 'organisator' in 
juridische termen) Uitstekend in 
communicatie, verbaal en digitaal. 
Zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte 
is en geeft de actie groen licht in het 
moment. Moet nadenken en strategisch 
reageren. Geadviseerd wordt om geen 
risico's te lopen op arrestatie en een 
back-up coördinator te hebben. Zou 
een coördinatortelefoon kunnen 
hebben die wordt doorgegeven als er 
van rol wordt gewisseld. Op de grond is 
het nuttig om 3 mensen in deze rol te 
hebben, om samen snelle beslissingen te 
nemen via consensus, of individueel als 
dat nodig is. Maar op voorhand is het 
belangrijk om één persoon te hebben 
als fundament voor het project. 

LEGAL OBSERVERS (extern van je 
AG) 

Draag (oranje) high-vis. Op de grond 
bij een actie. Juridische waarnemers zijn 
getrainde vrijwilligers die de wettelijke 
rechten van activisten ondersteunen. 
Juridische waarnemers zijn 
onafhankelijk van het protest en nemen 
niet deel aan de actie. Zij houden 
toezicht op arrestaties, verzamelen 
getuigen en helpen arrestanten te 
verbinden met ondersteuning op het 
politiebureau.  

Deze rollen worden aangeduid met een 
laag risico op arrestatie, maar er is nooit 

enige garantie voor hoe de politie zal 
reageren op een actie en we zijn 
allemaal verantwoordelijk voor onszelf 
en onze acties: meer over Juridische 
zaken in de volgende paragraaf. 

Creëer een web van informatie-
uitwisseling tussen deze rollen. Als we 
echt willen decentraliseren, moet de 
hiërarchie een web zijn. In plaats van 
een top, is er een midden. Dat midden 
is adem, hart en informatie. Het stelt in 
staat in plaats van dat het beveelt. We 
vloeien organisch samen als een troep 
vogels zonder leider, bewogen door 
instincten...  

LEGAL, ARRESTATIE EN 
ONDERSTEUNING

Als een wederzijds ondersteunend netwerk zijn 
we allemaal verantwoordelijk voor onszelf, en 
terwijl we elkaar zo goed mogelijk 
ondersteunen, zijn jouw acties jouw eigen acties. 
Bereid je voor op alle mogelijke scenario’s voor 
een actie. Ken je  rechten. Onderzoek de 
juridische implicaties van je actie.

Onze acties zijn gericht op het creëren van een 
dilemma voor de autoriteiten. Door een grote 
groep mensen te laten deelnemen aan 
burgerlijke ongehoorzaamheid moet de politie 
ofwel een grote groep mensen arresteren, 
waardoor hun middelen vastlopen en hun acties 
mogelijkerwijs een onderdrukkend karakter 
krijgen, ofwel de ontwrichting laten voortduren 
waardoor de infrastructuur, het bedrijfsleven en 
de overheid onder druk komen te staan. Dit 
dilemma wordt veroorzaakt door effectieve 
acties. Het eerste zou leiden tot verstoring van 
het rechtssysteem, het tweede legitimeert uw 
protest en staat toe dat de verstoring van de weg, 
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het bedrijfsleven of de overheid voortduurt - 
Hoera!

Een deel van empowered zijn is het maken van 
geïnformeerde beslissingen en in de Legal 
Briefing praten we over een aantal dingen die 
nieuw voor je kunnen zijn. Als je meer ervaren 
bent kan het goed zijn om een opfrisser te 
krijgen. READ IT!

EARTH PROTECTORS
Door u aan te melden als Earth Protector geeft u 
duidelijk aan dat u gelooft dat schade en 
vernietiging van de aarde en haar bewoners een 
misdaad is - en je zult een uniek Trust Fund 
document op je naam hebben om dit aan te 
tonen, een document dat juridisch waarde heeft. 
Het kan worden gebruikt in de rechtbank als 
primair bewijs: U bent geen crimineel. - U bent 
een Gewetensvolle Beschermer. 

BRANDERTELEFOONS
Algemeen advies is om NIET je gewone 
telefoon mee te nemen als je het risico loopt om 
gearresteerd te worden in een actie - de politie 
kan (hoewel niet juridiche toegestaan) alles van 
je telefoon kopiëren terwijl je in een cel zit, 
waardoor andere XR-leden in gevaar komen. 
Laat je telefoon achter bij de welzijnspersoon die 
je zult ontmoeten als je wordt vrijgelaten, breng 
het niet naar buiten, of heb een brandertelefoon 
die net nummers heeft opgeslagen van de 
backoffice, een aanbevolen advocatenkantoor en 
een aanspreekpunt om te ontmoeten na de 
vrijlating.

COMMUNICATIE MET DE POLITIE
Het kan nuttig zijn om tijdens of op voorhand 
met de politie te praten, vooral als het om een 
grote verstorende actie gaat. Bedenk hoe de 
politie deze actie zou kunnen interpreteren en 
praat met hen voor en tijdens een actie (als die 
eenmaal in het publieke domein plaatsvindt.) 

Door hen zoveel mogelijk informatie te geven, 
worden spanning en stress verlicht en kunnen 
zij hun reactie naar evenredigheid plannen. 
Houd er rekening mee dat we op de lange 
termijn een loyaliteitsverschuiving van de politie 
willen, en dat ook zij kinderen hebben. 

• Zeg hen dat het een protest is en waar het 
over gaat - NIET een 'gebeurtenis', enz. - 
dit is wettelijk gezien belangrijk  

• Concentreer je op de gemeenschappelijke 
grond van het belang van van de publieke 
veiligheid en laat zien dat we goed 
georganiseerd zijn doordat we denken 
over stewarding, alternatieve 
verkeersroutes, enz. 

• Stel hen gerust dat je op de dag zelf 
beschikbaar bent om een open 
communicatielijn te houden en dat ze ons 
kunnen vertrouwen om te doen wat we 
hen gezegd hebben - en houd je aan 
timings!  

• Herinner hen eraan dat dit een strikt 
geweldloze organisatie is en dat we een 
respectvolle relatie willen hebben met de 
politie en alle anderen. 

• We respecteren dat zij een taak hebben 
om het publiek veilig te beschermen en 
we zullen proberen om daarbij te helpen. 

• We vragen niet om toestemming maar 
informeren hen.   

• Identificeer geen organisatoren: de 
contactpersoon is een liaison, geen 
organisator. Leg uit dat de groep of het 
protest collectief beslissingen zou moeten 
nemen naar aanleiding van 
politieverzoeken en dat je het protest niet 
kan controleren: individuen doen wat ze 
willen. Elke genoemde organisator of 
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leider riskeert een andere reeks van 
wettelijke aanklachten. Het is OK als het 
duidelijk is wie de coördinatoren zijn, 
zolang ze maar niet met naam genoemd 
worden of zichzelf kenbaar maken. 

De rol van de politie contactpersoon helpt de 
politie rustig te houden, herinnert hen aan onze 
geweldloosheid en helpt hen bezig te blijven in 
plaats van informatie te verzamelen over alle 
aanwezige activisten of organisatoren.

Onder burgerlijke ongehoorzaamheid valt niet:
• Agressief zijn tegen de politie - verbaal of 

fysiek 

• Fysiek proberen te voorkomen dat je 
gearresteerd wordt door het afsluiten van 
armen met een andere persoon, enz. 

• Weglopen van de arrestatie - of rennen 
om een muur te verven enz.   

• Fysiek in contact komen met de politie 
door te proberen over barrières te 
springen of er langs te duwen. 

• Schreeuwen naar het publiek of de politie: 
zingen is beter!  

Al deze gedragingen moedigen agressie van de 
politie aan en kunnen een gespannen sfeer 
creëren.

MEDIA EN MESSAGING
Zeer belangrijk om na te denken over de manier 
waarop je actie overkomt/hoe je het wilt laten 
portretteren. Het is nuttig om het volgende af te 
spreken:
1. Het centrale narratief.
2. FEITEN ter ondersteuning van de keuze van 
de actie.
3. Woordvoerders op de grond die met 
vertrouwen kunnen spreken over (1. en 2.) met 
pers en de media.

Het kan nuttig zijn om een ‘Centraal narratief & 
Factsheet' document te maken voor pers- en, 
woordvoerders, mediateam, social media reps, 
enz. De berichtenstrategie voor elke actie moet 
altijd in lijn zijn met de Kernwaarden en 
Principes.

Denk er bij het publiceren van het evenement 
over na:

• WIE JE ADRESSEERT 
(bijvoorbeeld de lokale bevolking, groene 
campagnevoerders, schoolkinderen, etc.),  

• WAAR ZE ZICH BEVINDEN 
(Facebook, community notice boards, 
luisteren naar de lokale radio)  

• WELKE TAAL ZE SPREKEN 
(wetenschappelijk/feitelijk, het 
ondersteunen van hun gemeenschap, 
spiritueel, empowerment). 

MESSAGING GUIDANCE
Doe bij het plannen van de actie je best om 
ervoor te zorgen dat de activisten die bij de actie 
aanwezig zullen zijn, begrijpen wat ze moeten 
zeggen als ze door de media worden benaderd 
voor een interview/citaat. Zorg dat ze weten wie 
de contactpersoon voor de pers ter plaatse is om 
hen te contacteren.
Neem ruim voor de actie contact op met uw 
lokale mediateam, zodat zij een persbericht en 
woordvoerders kunnen voorbereiden. Stuur 250 
woorden en 5 W's: Wie, wat, waar, wanneer, 
waarom, hoe?

Als je met de media praat - breng je persoonlijke 
verhaal, wie je bent, waarom je dit doet, je hart; 
praat dan over de klimaat- en ecologische 
noodtoestand en waarom er op deze manier 
gereageerd moet worden; en ga dan verder met 
details over het narratief van de actie of met 
meer feiten.

�14



BELANGRIJK

Het is altijd aan te raden om de actie met 
anderen te bespreken om er zeker van te zijn dat 
je de juiste keuzes maakt.

Afhankelijk van hoe groot of klein, hoeveel 
publiciteit je van plan bent te krijgen, hoeveel 
verstoring je wil veroorzaken kan het goed zijn 
om in deze volgorde met andere mensen te 
discussiëren:
1. Je vrienden / AG
2. Andere AG's / ervaren vrienden in XR
3. Uw lokale/regionale XR-groep, met name 

hun werkgroep Actie&Logistiek of andere 
vertegenwoordigers van relevante groepen 
om u te helpen plannen (idealiter zit iemand 
van uw AG in een aantal van deze 
verschillende werkgroepen)

4. Als de actie mogelijk veel publiciteit of 
verstoring van de openbare orde tot gevolg 
heeft of zeer strafrechtelijk belastend is, kunt 

u overwegen om contact op te nemen met 
de media en Actions&Logistics and Strategy 
Teams van XR op nationaal niveau. U kunt 
meer contactgegevens vinden via de 
website. rebellion.earth/contact/

OVERIGE BRONNEN
Voor meer informatie en actuele handleidingen 
en hulpmiddelen kunt u terecht op de pagina 
van de actiegroep op de website: 
rebellion.earth/act-now/resources/ action-

group/ 

Dit document is samengesteld om de rebellen te 
empoweren en duidelijke informatie te geven 
over de belangrijke zaken waarmee ze rekening 
moeten houden bij het plannen van NVDA 
(Geweldloze Burgerlijke Ongehoorzaamheid). 
Het document is bedoeld voor rebellen die een 
inductie-meeting en een NVDA-training hebben 
gedaan en deel uitmaken van een AG. 

 

�15



FINALE CHECKLIST
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Narratief duidelijk, is dit een kans voor een voorpagina? 
XR eist duidelijk?

Volgen we alle principes en waarden?
Logistiek gepland?

Voorafgaand bezoek aan de locatie en op de dag van 
de actie?

Banners/borden/artwork/flyers gemaakt en klaar?
Transport geregeld van en naar?

Gecommuniceerd met iedereen die betrokken is?
Social media/persbericht geschreven en gepost?

Politie geïnformeerd?
Juridische context onderzocht en briefing gevolgd?

Gezondheids- en veiligheidsrisico's onderzocht?
Pre-action check in - hoe voelen we ons?

Een post-actie debriefing geregeld?
De 5 W's: Wie, wat, waar, wanneer, waarom, HOE?

WAT KAN ER MISGAAN?
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