XRNL Visie in Tijden van Corona
Corona heeft onze levens op zijn kop gezet. Sommige rebellen kennen iemand die geraakt is door
het virus, of zijn zelf geïnfecteerd geraakt. Overheden nemen noodmaatregelen die een paar
maanden geleden onvoorstelbaar zouden hebben geleken. De coronacrisis heeft een gigantische
invloed op XR als beweging. De Lente Rebellie is afgelast. Dit is pijnlijk voor al die rebellen die
keihard gewerkt hebben om haar van de grond te krijgen. We kunnen niet langer de straat op en
worden gedwongen onze tactieken en strategie voor de komende maanden te herzien.
Er vindt tegelijkertijd een verstilling plaats als een versnelling. Terwijl we dit moment gebruiken om
te reflecteren en te transformeren moeten we oppassen dit moment niet uit onze handen te laten
slippen. De Politieke Strategie en Veranderingcirkel (PSC) en de Toekomst van Democratiecirkel
(FoD) hebben op 1 april een online Publieke Assemblee (PA) georganiseerd. Bijna 40 rebellen
hebben hun ervaringen gedeeld en gereflecteerd op de coronacrisis en wat die voor ons als
beweging betekent.
Dit document is gebaseerd op de geschreven uitkomsten van de PA. Onder het kopje ‘gedeelde
uitgangspunten’ staan de thema’s waarover we nu al overeenkomst hebben bereikt. Gebruik deze
vooral als inspiratie voor activiteiten van je cirkel of lokale XR-afdeling.
In een tweede online Publieke Assemblee op 22 april bespreken we gezamenlijk de openstaande
vragen in een sociocratisch proces.
Gedeelde uitgangspunten:
 Tijd van Reflectie: Zowel de ernst van de coronacrisis als de lockdown die eruit is
voortgekomen maken dit een moment van reflectie. Dit geldt voor ons als individuen en
deel van XR, als voor de maatschappij in geheel. We herwaarderen gemeenschappelijk
waarden en denken opnieuw na over wat echt belangrijk is: zaken als gezondheid,
gemeenschap, liefde voor elkaar en de natuur.
 Verandering is Mogelijk: De coronacrisis laat zien hoe overheden snelle en radicale
maatregelen kunnen nemen. Hiervoor moeten ze wel eerst de waarheid vertellen. Pas toen
de Nederlandse overheid zelf de ernst van Covid-19 begon te communiceren begon de
bevolking te roepen om radicale maatregelen.
 Kwetsbaarheid en Ongelijkheid van de Maatschappij: De coronacrisis legt de
kwetsbaarheid van onze maatschappij bloot. Ze laat zien dat crises de kwetsbaren in de
maatschappij disproportioneel hard raakt. Crises vergroten al bestaande ongelijkheden en
onrechtvaardige machtsstructuren.
 Het Belang van Gemeenschap: De coronacrisis maakt het moeilijker om sterke connecties
in de XR-gemeenschap te onderhouden. Ze kan demotivatie, afstand en gebrek aan
coordinatie veroorzaken. Maar als we dit moment goed gebruik kan het ook een uitgelezen
kans zijn om te werken aan een regeneratieve cultuur.
 Regeneratieve Cultuur: Dit is het moment om aan een regeneratieve cultuur te werken,
zowel binnen XR als binnen de maatschappij. Door regeneratieve praktijken voor te leven
kunnen we een voorbeeldfunctie vervullen naar de rest van de maatschappij.
 Bewegings Opbouw: We kunnen dit moment gebruiken om onze beweging op te bouwen.
In de komende maanden kunnen we (1) onze eigen gemeenschap krachtiger maken
(online), (2) de banden tussen lokale groepen en XR-nationaal aanhalen en (3) in een open
proces tot een lange termijn strategie voor de beweging komen.
 Beweging van Bewegingen: In deze tijd van relatieve rust kunnen we de hand uitreiken naar
andere bewegingen en onze banden aanhalen. Om een beweging van bewegingen te

creeeren is het belangrijk dat we de nadruk leggen op overeenkomsten, niet op mogelijke
verschillen van inzicht.
Openstaande vragen:







Reflectie en Actie: We vinden allemaal dat de coronacrisis een moment van reflectie zou
moeten zijn. Maar wat betekent dat voor ons als actiebeweging? Willen we nog steeds
acties organiseren tijdens deze pandemie, en zo ja, wat voor acties wel en wat voor niet?
Overeenkomsten tussen de Coronacrisis en de Ecologische Crises: Zowel in de oorzaken,
de pijn die ze veroorzaakt en de manier waarop overheden kunnen reageren zijn er
overeenkomsten tussen de coronacrisis en de ecologische crisis. We zijn er nog niet over uit
hoe we hier als beweging mee om willen gaan. Een risico van van het benadrukken van de
overeenkomsten is bijvoorbeeld dat ecofascistisch gedachtegoed onze beweging
binnensluipt, of dat het beeld daarvan ontstaat. Willen we vergelijkingen maken tussen de
coronacrisis en de ecologische crisis? Zo ja, welke overeenkomsten willen we benadrukken
en welke juist niet?
Shock Doctrine: Een risico van sterke overheidsmaatregelen is dat van ‘shock doctrine’:
misbruik van crisismaatregelen om langetermijn beleid door te voeren dat de status quo
van het neoliberale systeem versterkt. Hoewel dit directe implicaties heeft voor de
mogelijkheden de klimaat- en biodiversiteitscrises te bestrijden zijn veel shock doctrine
maatregelen op het oog niet direct gelinkt aan het klimaat. Willen we shock doctrine
policies als Extinction Rebellion tegengaan, en zo ja, hoe?
Politieke Druk: Meer dan ooit is druk op de politiek nu nodig. Klimaatissues mogen niet uit
het oog verloren worden door deze crisis. Maar willen we onze druk publiek uitvoeren
(zoals bijvoorbeeld met de #GeenPoenZonderPlan campagne), willen we meer achter de
schermen werken (zoals de politieke liaisoncirkel al doet) of beide. Hoe oefenen we druk uit
op machthebbers tijdens deze pandemie?

