Extinction Rebellion(1) nodigt iedereen uit om op 12 oktober 2019 de tuin van het Koninklijk
Paleis in Brussel te bezetten en daar te debatteren over antwoorden op de klimaat- en
ecologische crisis.
EEN DODE PLANEET HEEFT GEEN NEUTRALE ZONE
Alle Belgische inwoners worden aangemoedigd om op 12 oktober een stoel mee te brengen naar de
tuin voor het Koninklijk Paleis in Brussel (Paleizenplein 6) en deel te nemen aan thematische
volksvergaderingen over hoe België moet reageren op de klimaat -en ecologische crisis. .
Dit is de eerste actie in een reeks van grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheidsacties die
Extinction Rebellion in Brussel zal organiseren tussen oktober 2019 en de lente van 2020. Daarmee
volgen we het voorbeeld van de acties die in Londen op touw gezet zijn in april van dit jaar.
De paleistuin bevindt zich in het hart van de zogenaamde ‘neutrale zone’, waar alle demonstraties
verboden zijn. Deelnemen aan de volksvergaderingen is daarom een dubbele politieke daad. Het is
enerzijds een manifestatie van Burgerlijke ongehoorzaamheid die zich rechtstreeks richt tot de
koning en zo aankaart hoe de Belgische politieke machten er niet in slagen het hoofd te bieden aan
de klimaat- en ecologische noodsituatie. Daarnaast is het een demonstratie van burgerlijke
verantwoordelijkheid. Door te participeren in volksvergaderingen, kunnen burgers zich namelijk
direct engageren en een politiek alternatief bieden dat de crisis daadwerkelijk aanpakt zonder onze
democratische en menselijke waarden te verwaarlozen.
Een twintigtal volksvergaderingen met elk 30 tot 50 deelnemers zullen simultaan plaatsvinden tijdens
deze bezetting. Elke bijeenkomst zal bepaalde aspecten behandelen van wat België concreet kan
doen om een klimaat -en ecologische catastrofe af te wenden. Door de urgentie van deze thema’s,
zullen de volksvergaderingen zo lang duren tot alle kwesties diepgaand zijn besproken, zo nodig tot
de volgende dag.Het programma met de thema’s van deze volksvergaderingen wordt in de
eerstvolgende weken gepubliceerd.
Extinction Rebellion bemoedigt Iedereen die wilt vermijden dat België het huidige zelfmoordtraject
blijft bevaren om eerst het volgende formulier in te vullen en dan op zaterdag 12 oktober naar het
Koninklijk Paleis van Brussel te komen met een stoel (het uurrooster wordt nog medegedeeld).
ONGEHOORZAAMHEID ALS BURGERPLICHT

Artikel 23 van de Belgische grondwet stelt ondubbelzinnig dat iedereen recht heeft op een
menswaardig leven, wat ook het recht op “de bescherming van een gezond milieu” inhoudt. We
kennen een situatie waar de de directe effecten van de klimaatopwarming en het uitsterven van
verschillende soorten voelbaar zijn in het dagelijkse leven van mensen over de hele wereld. Toch
stellen we de flagrante onbekwaamheid vast van opeenvolgende regeringen om deze crisis te
beteugelen. Zij slagen er niet in dit basisrecht te garanderen ten aanzien van hun burgers. België
stevent recht op een muur af en brengt het welzijn van zijn inwoners en mensen over de hele wereld
in gevaar.
Onze regeringen hebben aangetoond dat ze niet in staat zijn de klimaat- en ecologische crisis aan te
pakken: ze negeren de adviezen van gerenommeerde wetenschappelijke adviesraden en ze zijn
nalatig in hun internationale verplichtingen (Het Parijs-akkoord, Europese normen). Bovendien zijn de
Belgische politieke partijen verwikkeld in een web van communautaire disputen en electorale
belangen. Onze huidige democratische instellingen zijn niet opgewassen tegen de huidige klimaat -en
ecologische ramp.
Daarom roept Extinction Rebellion burgers op om zich te mobiliseren en deel te nemen aan acties
van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid om zo snel mogelijk van koers te veranderen. De
huidige toestand van ons klimaat en het globale ecosysteem is namelijk een uitzonderlijke situatie die
vraagt om uitzonderlijke maatregelingen.
Het is onze plicht als burger om hierbij stil te staan en de normale loop van onze levens te veranderen
als reactie tegen deze ongekende catastrofe. “Business as usual” geeft ons nu een collectief gevoel
van machteloosheid. Als burgers kunnen we weigeren hier nog verder aan deel te nemen.
Geconfronteerd met een ramp van dergelijke omvang, is elke aanspraak op de ‘neutraliteit’,
onverantwoordelijk en destructief. Daarom wilt Extinction Rebellion met de actie op 12 oktober het
verbod op demonstraties in de zogenaamde “neutrale zone” doorbreken. Hiermee willen we onze
vastberadenheid demonstreren en de falende politieke instellingen overstijgen.

EEN OPROEP AAN ONZE VORST
Door burgers aan te moedigen hun democratische rechten geweldloos uit te oefenen in de tuin van
het Koninklijke Paleis, keren we de falende politieke machten de rug toe. We richten ons rechtstreeks
tot de Koning. Deze actie is een oproep tot een alternatieve democratie die op een verantwoordelijke
wijze beantwoordt aan de klimatologische en ecologische situatie.
Extinction Rebellion streeft naar massale mobilisatie van de bevolking, met als eis dat de regering:
1. Officieel de ernst van de situatie erkent en de bevolking de waarheid vertelt;
2. In België de klimaat- en ecologische noodtoestand uitroept . Dit is nodig om een nationaal
noodplan in het leven te roepen.

3. De creatie van van burgerplatforms toelaat en hun autoriteit erkent. Deze bestaan uit
willekeurig geselecteerde leden van de bevolking en zullen de inhoud van het noodplan

uittekenen en de regels voor de toepassing ervan bepalen.
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1 Sinds zijn oprichting in januari 2019, telt Extinction Rebellion België ongeveer 2000 leden verspreid
over tiental lokale groepen. Wereldwijd, bestaat Extinction Rebellion uit meer dan 350 groepen in 60
landen.
Oproep aan de media: U hebt een essentiële rol in de strijd tegen de ecologische en
klimatologische catastrofe. U hebt de macht om de publieke opinie te beïnvloeden en de werkelijke
omvang van de huidige noodsituatie duidelijk te maken. Deze noodtoestand vereist een algemene
mobilisatie, over de politieke tegenstellingen heen. Alvast bedankt om deze oproep de nodige
prioriteit te geven en de boodschap zo breed mogelijk te verspreiden.

