
OPSTAND
UIT DE CRISIS

Deze strategie biedt richting en creëert ruimte voor 

dialoog, om zo onze decentrale beweging te 

helpen zich te blijven ontwikkelen.

Dit document is ontwikkeld in een open 
proces, georganiseerd door:

De Strategy Stewardship-cirkel, 

een subcirkel van Political Strategy & Change en 

Future of Democracy. Aan dit document hebben 

rebellen uit alle kringen en uit heel 

Nederland meegewerkt.
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INTRODUCTIE

Samen staan we op om de planeet en haar bewoners te beschermen.

Net als jij maken we ons zorgen over de toekomst van onze families en vrienden en de gemeenschappen waar 
we onderdeel van uitmaken. We bevinden ons in een klimaat- en ecologische crisis en zijn getuige van de 
onophoudelijke vernietiging van leefgemeenschappen en natuur over de hele planeet.
 
Zo kunnen we niet langer doorgaan.

Klimaatontwrichting, corona en racisme zijn allemaal symptomen van een giftig systeem dat ons tot uitster-
ven drijft. Een systeem dat gebaseerd is op economische ongelijkheid, de vernietiging van de natuur en 
uitbuiting van mens en planeet.

In 2019 verklaarden we onze rebellie. Met gedurfde en creatieve acties trokken we de aandacht 

van de media en samenleving. In 2020 bereiken we een definitieve omslag in het 

nationale bewustzijn over de ernst en prioriteit van de klimaat- en ecologische crisis, en 

verbinden we ons aan andere bewegingen om te bouwen aan een nieuwe wereld.

De corona-crisis heeft een grote impact op de samenleving, ons leven en onze actiebeweging. De 
grootschalige actieweek die we in het voorjaar zouden organiseren hebben we moeten afbreken. Van deze 
gedwongen pauze hebben we gebruik gemaakt om na te denken over wie we zijn en waar we als beweging 
naartoe willen. Deze strategie is een resultaat van deze reflectie.

Onze opstand ontkiemt uit de crisis.

Of je nu een doorgewinterde rebel bent of net hebt deelgenomen aan je eerste actie, deze strategie is er voor 
jou. Ze dient om focus en inspiratie te geven aan onze beweging en onze strijd voor klimaatrechtvaardigheid. 

We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit document. Jullie diverse 
perspectieven hebben deze strategie tot leven gebracht.



DOEL

Doordrongen van de realiteit van de klimaat- en ecologische neergang, gebruiken we massale burgerlijke 
ongehoorzaamheid met de kracht van een groeiende beweging, solidair met andere bewegingen en 
netwerken, om snelle verandering te eisen en in het ‘voorleven’ van nieuwe systemen die het leven op aarde 
helpen bloeien.

VISIE

Wij zien een wereld waarin de mensheid niet langer onherstelbare schade toebrengt aan zichzelf en haar 
leefwereld, waar gemeenschappen vreugdevol samenwerken en waar we erkennen dat we onderdeel zijn 
van de levende aarde en bijdragen aan haar vermogen om veerkrachtig, adaptief en regeneratief te zijn.

MISSIE

We organiseren creatieve, vreedzame en disruptieve acties om druk te zetten op onze regering en deze te 
dwingen de nodige maatregelen te nemen voor een rechtvaardige en democratische transitie uit de klimaat- 
en ecologische crisis. In ons individuele en collectieve handelen belichamen we we een regeneratieve cultuur 
en werken aan de wereld waarin we zouden willen leven.

VERANDERTHEORIEN

We organiseren bottom-up druk op instituties om met een Burgerberaad top-down verandering te bereiken. 
Als beweging brengen we verschillende vormen van activisme samen. Deze variëren van individueel tot 
systemisch niveau. 

Het komende jaar focussen we ons op de volgende vier pijlers: 

~ Acties om druk uit te oefenen op publieke instellingen

~ Integratie van sociale rechtvaardigheid in onze beweging en in ons perspectief op systeemverandering

~ Het leven en tonen (voorleven!) van regeneratieve, veerkrachtige en democratische alternatieven voor 
de ‘gewone gang van zaken’ 

~Actief onderdeel zijn van een ‘Beweging van Bewegingen’

In het streven naar deze doelen, erkennen we dat niet één antwoord juist is, of dat er slechts één manier 
bestaat om het juiste te doen. We omarmen verschillen omdat verschillende benaderingen elkaar 
versterken. Vanuit wederzijdse zorg en begrip brengen we acties, methodes en strategieën samen; 
zo buigen we 'of / of ...' om naar 'en/en'.



FOCUS ZOMER 2020 - ZOMER 2021
DIRECTE ACTIE

We werken eraan om in 2021 10.000 mensen te laten deelnemen in de beweging, en te zorgen dat 50% van de bevolking 

de de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis als de belangrijkste bedreiging voor de wereld ziet

Om dit te bereiken, gaan we:

~ Druk uitoefenen op instituties via een grootschalige rebellie in de herfst en een grootschalige
    rebellie in de lente;
~ Mobiliseren in lokale gemeenschappen en lokale campagnes ondersteunen, zoals lokale plannen
    van de overheid voor het uitroepen van een klimaatcrisis, luchtvervuiling, uitbreiding van de
    luchtvaart, fossiele energie;
~ Onze actieplanning stroomlijnen via een open-source ‘levende tijdlijn’.

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID

We streven naar een rechtvaardige wereld voor iedereen. Omdat we geloven dat dit het juiste is én omdat we erkennen 

dat ecocide en de klimaatcrisis niet zullen stoppen zonder de onderliggende systemen te veranderen.

Om dit te bereiken, gaan we:

~ Onze processen en cultuur afstemmen op onze visie van de wereld; we geven sociale rechtvaar-
digheid en grotere rol in onze werkwijzen, acties en organisatie, nadrukkelijk rond kwesties van leider-
schap, macht en privilege. Sociale rechtvaardigheid wordt een expliciet onderdeel van de ‘Heading for 
Extinction talk’ en onze outreach inspanningen;
~ Rebellen meenemen op een leerreis; het organiseren van educatie over bestaande machtsrelaties, en 
faciliteren reflectie op machtsdynamiek en de intersectionaliteit van bewegingen en posities;
~ Actief het belang van klimaatrechtvaardigheid communiceren; het verkennen, begrijpen en 
communiceren van de verbanden tussen ecocide, de klimaatcrisis en sociale rechtvaardigheid;
~Acties over klimaat- en sociale rechtvaardigheid organiseren; samen met bestaande groepen die nu 
al het zware en nodige werk doen. 

ALTERNATIEVEN TONEN

We zullen niet wachten tot er aan onze eisen wordt voldaan, maar deze uitvoeren door de systemen van de toekomst te 

ontwikkelen, voor te leven en te tonen.

Om dit te bereiken, gaan we:

~ Aandringen op een Burgerberaad om de patstelling en het gebrek aan optreden van het huidige 
politieke en economische systeem te doorbreken en tot common-sense beleid te komen.
~ Werken aan een regeneratieve, veerkrachtige en democratische cultuur in onze eigen beweging, 
en zo een voorbeeld bieden aan de rest van de samenleving.
~ Lokale groepen en XR communities ondersteunen bij het presenteren van verschillende posities en 
oplossingen voor de ecologische -en klimaatcrisis. 
~Voorop lopen in het gesprek over systeemverandering; door te spreken over de onderliggende 
oorzaken van de crisis, om de macht van de commerciële media en de economische systemen die het leven 
op aarde vernietigen bloot te leggen en om alternatieven te bieden die 'business-as-usual' van de gevestigde 
machten doorbreken.



BEWEGING VAN BEWEGINGEN

We gaan de verbinding met bredere bewegingen voor verandering aanhalen. Om zo sterkere relaties en partnerschap-

pen te vormen en nieuwe paden en toekomstvisies te co-creëren.

Om dit te bereiken, gaan we: 

~ Een hand uitreiken naar sociale bewegingen en groepen die zich bezighouden met 

   klimaatrechtvaardigheid. Niet alleen vanuit onze eisen, maar ook vanuit onze principes en waarden
   zoeken we naar gemeenschappelijke grondslag voor samenwerking.
~ We zijn onderdeel van een groter geheel, en niet altijd instrumenteel in onze intentie voor  
   samenwerking. We hebben nog veel te leren. We moeten dit doen door eerst te erkennen dat er al 
   groepen zijn die werken aan sociale rechtvaardigheid en onze solidariteit met hen actief uit te dragen.
~ De stemmen en posities van andere bewegingen versterken. Extinction Rebellion NL steunt 
   groepen/bewegingen, vooral degene die minder zichtbaar zijn. We zullen schouder aan schouder staan 
   en leren van andere gemeenschappen, met name gemarginaliseerde, inheemse en lokale groepen. 

Laat dit document gidsend zijn en een bron van inspiratie. Voor het verhaal wat we naar de straten 

brengen en in de gesprekken die we voeren over de beweging en ons activisme.


