SORRY
DAT WE DE WEG BLOKKEREN
MAAR DIT IS EEN NOODGEVAL

WAAROM
WIJ DE WEG
BLOKKEREN
Wij maken ons zorgen om de toekomst
van onze aarde, om de toekomst van onze
kinderen en om ons bestaan als mensen.
Wij voelen verdriet bij het lezen over al die mensen op de planeet
die nu al lijden onder de klimaatcrisis. We zijn verbijsterd en
kwaad over het rappe verlies aan biodiversiteit, waardoor hele
ecosystemen kunnen instorten.
En ook al voelt het niet zo in je dagelijkse leven hier in het
Westen, we zitten midden in een ongeëvenaarde noodtoestand,
en vroeg of laat gaan we die ook hier voelen. Onze politieke
leiders doen hier te weinig tegen en beschermen de winsten van
het bedrijfsleven ten koste van burgers.
Wij voelen een morele plicht om in opstand te komen, ongeacht
onze politieke of maatschappelijke achtergrond. De geschiedenis
leert dat vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid de meest effectieve manier is om politieke en maatschappelijke verandering
geweldloos tot stand te brengen. Daarom blokkeren wij de weg.

WIJ MAKEN ONS
ZORGEN
Wij zijn Extinction Rebellion (XR), een wereldwijde beweging van honderdduizenden mensen die zich druk maken om de toekomst van de planeet. Jongeren,
bejaarden, vrouwen, mannen, kaaskoppen en expats, alles zit door elkaar. Ontmoet
een aantal van onze rebellen.
EVELINE (58)
“De toekomst van mijn kinderen
gaat me aan het hart. Zij zijn bang,
bezorgd en verdrietig, en dat maakt
mij dat dan ook. Soms fantaseer ik
wel eens over alles de boel te laten
en lekker zelfvoorzienend ver weg
van alles te gaan leven, maar dat is
dan alleen om even weg te komen
van al die mensen die de klimaatcrisis niet onder ogen willen zien.”

ANDREW (24),

ISMANI (24)

“Ik ben opgegroeid op Vancouver
Island in Canada, dat is een hele
groene omgeving. En daar leerde ik
al: je kan alleen wat nemen als je iets
teruggeeft. Anders is er binnen no
time niks meer om te nemen.”

“Dit voorjaar was ik anderhalve maand in Suriname bij familie. Net daarvoor was ik naar een praatje van XR geweest en het had me echt depressief
gemaakt, de feiten zijn overweldigend. Toen ik weer terug was in Nederland heb ik me meteen aangesloten om iets te doen. Ik geef en organiseer
praatjes voor XR en ik organiseer leuke dingen. Er is een band omdat
iedereen dezelfde urgentie voelt.”

PETER (57)
“Op mijn zevende ging ik al langs de
deuren voor het Wereld
Natuur Fonds, het heeft er bij mij
altijd al ingezeten. Naar zoveel
demonstraties geweest. Maar echt,
ik had de hoop opgegeven. En toen
kwam ik Extinction Rebellion tegen, ‘where hope dies, action begins’. Ik ben heel blij dat ik mensen
heb gevonden die er net zo over
denken als ik.”

HESTER (26)
“Jarenlang heb ik mijn best gedaan
om zelf het goede te doen en om
het goede voorbeeld te geven. Afval
scheiden, weinig nieuwe kleren
kopen, dat soort dingen. Maar ik
besefte dat ik in mijn eentje niet
zoveel kan doen. Bij XR heb ik
het idee dat we samen iets kunnen
betekenen.”

ADIL (32)

CHRISTINE (45)

“Voor mij is het logisch om in actie te komen. Ik heb altijd gewerkt
in banen die met mensen te maken hebben, sociale dingen. Als we
niks doen, zijn we straks allemaal
fucked.”

ROBIN (10)

“Hoewel het er slecht voorstaat,
probeer ik wel uit de depressie te
blijven. Als je in bed blijft liggen,
wordt het er ook niet beter op. En
ik wil ook aan mijn kinderen meegeven dat je in actie kunt komen.”

“Ik vind het belangrijk dat de aarde
niet opwarmt, want ik kan niet
goed tegen de hitte. Daar word ik
misselijk van.”

DE KLIMAATCRISIS
IS AL BEZIG
De klimaatcrisis heeft nu al een gigantische impact op mensenlevens. Huizen spoelen
of waaien weg, droogte en overstroming zorgen ervoor dat oogsten mislukken en
mensen op drift raken. Er sterven mensen, families worden uiteengereten. Dat
gebeurt allemaal nu. En dat gebeurt ver weg. Maar als we zo door gaan met uitstoten
en de aarde leegtrekken, dan ontspringen we in Nederland de dans echt niet. We
zetten even een paar gevolgen voor je op een rij.

VOEDSELSCHAARSTE

ZEESPIEGELSTIJGING

MIGRATIE EN CONFLICT

Jep, de kans op voedselschaarste
is aan het stijgen. Ook voor jou,
ook hier. Door de opwarming
van de aarde komen er langere en
intensere periodes van droogte.
Niet alleen in Nederland, maar in
agrarische gebieden over de hele
wereld. Die droogte kan afgewisseld gaan worden door heftige
buien, waardoor alles wat er in de
grond staat meteen de aarde uit kan
spoelen. Dat boert niet lekker.

De verwachting is dat het zeewaterpeil eind deze eeuw tot 82
centimeter is gestegen. Dat kunnen
we hebben. Maar als we zo door
blijven uitstoten, kan die stijging
over een paar eeuwen vier meter
zijn of nog veel meer. Wie gaan
dan die hogere, nieuwe, gigantisch
dure dijken betalen? Stel je even
voor dat die vraag nu zou spelen.
Wie levert er in? Wie profiteert er?
Welke dorpen en steden moeten er
geofferd worden aan de zee?

Hongersnoden, plekken die onbewoonbaar worden, migratie die
daarop volgt: dit zijn allemaal uitstekende ingrediënten voor sociale instabiliteit en conflicten. Dit
gebeurt nu al, ver weg. En door
klimaatopwarming wordt dit allemaal meer, wordt dit erger.
Nederland is economisch verbonden met de hele wereld.
Dus natuurlijk gaan wij hier ook
iets merken van die gevolgen.

ONZE
EISEN
Onze overheid doet op dit moment veel te weinig om catastrofale opwarming
van de aarde te voorkomen, Nederland loopt ver achter in het halen van gestelde
klimaatdoelen en subsidieert de fossiele industrie met 2,5 miljard
euro per jaar, dat is twee keer zoveel als wat er wordt geïnvesteerd in
duurzame energie. Dit moet stoppen, dit zijn onze drie eisen aan de overheid:

1. WEES EERLIJK

2. DOE WAT NODIG IS 3. BURGERS BESLISSEN

over de klimaatcrisis en de ecolo-

om biodiversiteitsverlies te stop- over een rechtvaardige transitie
pen en verminder de uitstoot van door het oprichten van een Burgerbroeikasgassen naar netto nul in beraad dat een leidende rol speelt in
2025. Doe dit op een rechtvaardige de besluitvorming.
manier.

gische ramp die ons voortbestaan
bedreigen. Maak mensen bewust
van de noodzaak voor grootschalige
verandering.

WE GROEIEN
RAZENDSNEL
XR bestaat nog maar sinds 2018, maar we hebben in
korte tijd al een hoop teweeggebracht. Bekijk onze
beweging in vogelvlucht hieronder.

58

525
STEDEN

DAGEN

Sinds de oprichting van XR
in 2018 in de UK is de beweging explosief gegroeid, we
bestaan nu uit honderdduizenden mensen verdeeld over 58
landen.

Onze bewegingen is gedecentraliseerd, dat betekent dat
lokale groepen zichzelf aansturen en zelfstandig acties
organiseren. Op dit moment
zijn mensen wereldwijd in 525
steden
bezig
met
het
voorbereiden en uitvoeren
van talloze vreedzame acties om meer aandacht te
vragen voor de klimaatcrisis
en druk uit te oefenen op de
politiek. Mooi idee toch?

In april 2019 werden in Londen
vijf belangrijke verkeerspunten 11 dagen lang geblokkeerd
door Extinction Rebellion.
Dat zorgde voor gigantisch
veel media-aandacht. Het
Britse Lagerhuis ging met XR
in discussie en kondigde niet
veel later als eerste land ter
wereld de Klimaatnoodtoestand uit.

LANDEN

11

17

GROEPEN

3,5

PROCENT

505

XR Nederland groeit snel,
er zijn inmiddels 17 lokale XR-groepen waar je je
bij kan aansluiten: Zoek
ons op in Amsterdam,
Utrecht, Maastricht, Groningen, Leeuwarden, Zwolle,
Enschede, Deventer, Haarlem,
Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam, Brabant, Wageningen, Arnhem of Nijmegen.

De methode die XR gebruikt
om verandering te bewerkstelligen, heeft een sterke wetenschappelijke basis; onderzoek
wijst uit dat een beweging rond
de 3,5% van de bevolking achter zich moet krijgen om een
kantelpunt te bereiken en
effect te hebben. Dat is ongeveer
600.000
mensen
in Nederland. Dit is het
begin.

We hebben in Nederland in het
afgelopen jaar maar liefst 505
events georganiseerd: we hebben overal in het land vreedzame acties uitgevoerd en presentaties en trainingen gegeven
om zoveel mogelijk mensen
bewust te maken van de ernst
van deze crisis. Amsterdam en
Utrecht hebben mede dankzij
onze druk de Klimaatnoodtoestand uitgeroepen.

EVENTS

WE NEED YOU
Jij bent belangrijk. De tijd dringt. Ben je het ook zat
om machteloos toe te kijken hoe onze planeet naar de
knoppen gaat? Sluit je dan bij ons aan.

GA NAAR DE SITE EN DOE MEE
Iedereen kan meedoen met XR, ongeacht je leeftijd, beroep of hoeveel
tijd je hebt, jouw inzet doet er toe. Wil je deelnemen aan onze acties,
heb je een expertise die je wilt inzetten of wil je helpen in de organisatie van een XR groep bij jou in de buurt, alle hulp is welkom. Lees meer
en doe mee op www.extinctionrebellion.nl.

VOLG ONS OF FACEBOOK
Geïnteresseerd? Blijf op de hoogte van wat we doen door ons te
volgen op Facebook.com/ExtinctionRebellionNL

DE TIJD
DRINGT
Maak je je ook zorgen
om de toekomst van onze
planeet en ben je het zat om
machteloos toe te kijken?
Sluit je aan.

Klaar met lezen? Gooi dit blad
niet weg maar geef het door.

