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WELKOM!
Op 24 juni 2017 slaan wij alarm: Het is CODE ROOD voor het klimaat. Twee jaar na
de historische uitspaak in de Urgenda rechtszaak, trekken wij samen een grens in
de haven van Amsterdam, de grootste benzinehaven ter wereld en na Rotterdam de
grootste kolenhaven van Europa. Er is geen tijd te verliezen.
Weg met de vernietigende en vervuilende fossiele brandstof industrie!
Tussen 22 en 26 juni vindt het klimaatkamp van Code Rood plaats. In dit boekje
staat het programma, manifest en actieconsensus en andere belangrijke informatie
over het kamp en de actie. Neem het rustig door zodat je goed voorbereid en op
de hoogte bent, en deel de boekjes met elkaar. Het kan zijn dat er drukfouten zijn
gemaakt. Als je vragen hebt kan je ook terrecht bij de info-tent.
CLIMATE JUSTICE NOW!

KOSTEN
Deze actie en het kamp is onmogelijk zonder geld. We accepteren geen
sponsorgeld zodat we 100% onafhankelijk kunnen blijven. Daarom leven we op
donaties en moet alles een gift zijn. De kosten van de Code Rood actie zijn ongeveer
20,- per persoon. Meer mag ook!
Alle donaties komen ten goede van de klimaatactie. Je donaties gaan onder andere
naar de locaties waar de actieconferenties plaatsvinden, het bouwen van eco-toiletten op het kamp, actiekleding, de infrastructuur om licht en water te regelen op het
kamp, ga zo maar door!
Alvast bedankt!
NL55 TRIO 0338 6023 80
t.n.v. Steungroep NVDA*
*Non Violent Disobedience Action
ETEN
De vrijwilligers van de actiekeuken Rampenplan zorgen voor voedzaam vega ontbijt, lunch en avondeten. De kostprijs voor het eten is €7,50 per dag en hier wordt
apartvoor gecollecteerd. Je kunt doneren bij de keuken, tijdens het serveren of bij de
infotent. Geef wat je kan missen!

1. MANIFEST
Het is CODE ROOD voor het klimaat!
Olie, gas en kolen moeten in de grond blijven om klimaatverandering te stoppen.
Maar Nederland loopt achteraan in het aanpakken van het klimaatprobleem. De
havens van Rotterdam en Amsterdam behoren tot de grootste van de wereld als het
gaat om olie, benzine en kolen. Ondertussen gaat klimaatverandering sneller dan
dat de politiek en bedrijven maatregelen nemen. Daarom slaan we op 24 juni met
honderden verontruste mensen alarm: het is CODE ROOD voor het klimaat!
Klimaatverandering is een bedreiging voor al het leven op onze planeet. Terwijl door
menselijk handelen de temperatuur op aarde al met één graad Celsius is gestegen,
raken de gevolgen ons steeds dieper. Levens van vele mensen in met name het
globale Zuiden zijn al verwoest en steeds meer dier- en plantensoorten worden met
uitsterven bedreigd. In veel landen verslechteren sociale, economische en politieke
omstandigheden en ook de spanning tussen landen neemt toe. Olie, kolen en gas
moeten in de grond blijven om klimaatverandering te stoppen.
Maar Nederland blijft in alle opzichten ver achter als het gaat om een serieuze
aanpak van het klimaatprobleem. De kolencentrales zijn nog steeds open, de
NAM pompt nog steeds miljarden kubieke meters gas uit de Groningse bodem,
de verkeersstromen over de weg en in de lucht blijven groeien en de industriële
landbouw en de bio-industrie vieren hoogtij. Hierdoor neemt de uitstoot van
broeikasgassen alleen maar toe.
Op 24 juni 2015 deed de rechter een historische uitspraak: de Nederlandse
staat werd opgedragen om zijn burgers tegen gevaarlijke klimaatverandering
te beschermen. Effectieve maatregelen zijn noodzakelijk om de uitstoot van
CO2 sterk terug te brengen. In plaats van direct aan de slag te gaan en zo haar
zorgplicht richting de bevolking serieus te nemen, heeft de regering besloten
tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. En dat terwijl Nederland in
internationaal opzicht al achteraan loopt. Nederlandse politici ontlopen voortdurend
hun verantwoordelijkheid door te wijzen naar het buitenland of maatregelen
voor zich uit te schuiven. Intussen blijft de uitstoot stijgen en houdt de fossiele
brandstoffenindustrie vrij spel, terwijl de gevolgen van klimaatverandering ons nu al
steeds dieper raken.
Twee jaar na de Urgenda-uitspraak komen wij in actie. Omdat er geen tijd meer
te verliezen is, zullen wij op 24 juni in de haven van Amsterdam een grens trekken
richting de fossiele brandstoffenindustrie. De Amsterdamse haven is de grootste
benzinehaven van de wereld en de één na grootste kolenhaven van Europa en staat
hiermee symbool voor het systeem waar wij ons tegen verzetten. Met acties van
burgerlijke ongehoorzaamheid zullen wij de normale bedrijfsgang sterk ontregelen.
Zo dwingen wij af dat Nederland haar poorten sluit voor de grote vervuilers, die nu
nog ruim baan krijgen in met name de Rotterdamse en Amsterdamse havens en de
Groningse gasvelden.
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Wij zullen actie blijven voeren tot het volgende bereikt is:
-

Nederland loopt vooraan in de transitie naar een duurzame samenleving
om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 °C.

-

De Amsterdamse en Rotterdamse havens zijn gesloten voor de
klimaatvernietigende fossiele brandstoffen industrie.

-

Alle gas- en kolencentrales zijn dicht.

-

Er vindt geen gaswinning in Groningen plaats. Aardbevingsschade is
ruimhartig gecompenseerd.

-

Er is een rechtvaardig overgangsfonds voor arbeiders in de fossiele
brandstoffenindustrie en alle andere sectoren die door de transitie
geraakt worden.

-

Er is een eerlijke en duurzame economie die de planeet en al haar
bewoners respecteert. Hiervoor is het huidige internationale handelsbeleid
radicaal hervormd.

-

Het globale Noorden erkent zijn historische ecologische schuld en lost
die af. Het globale Zuiden draagt immers de minste verantwoordelijkheid
voor klimaatverandering, maar voelt de vernietigende gevolgen het eerst
en het sterkst.

-

De grenzen zijn geopend. Zo verlichten we de negatieve gevolgen
van klimaatverandering voor mensen die er nu al door worden 		
getroffen.

-

Het globale Noorden ondersteunt de transitie naar een duurzame
samenleving in het globale Zuiden met de financiële middelen
en kennis die de burgers in het globale Zuiden wenselijk en
noodzakelijk achten.

Mensen, leefomgeving en klimaat worden opgeofferd voor de winsten van de
vernietigende fossiele industrie. Daarmee worden de lasten doorgeschoven naar
de werknemers die hun baan dreigen te verliezen als de fossiele industrie ten
einde komt. Daarom zijn wij in onze strijd solidair met werknemers. Voor deze
mensen dient dan ook een goede oplossing gevonden te worden; wij kiezen vóór
een duurzame samenleving, met een eerlijke economie die de planeet en al haar
bewoners respecteert.
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Niet alleen moeten fossiele brandstoffen in de grond blijven, maar ook is het
noodzakelijk dat er lonende arbeidskansen komen voor iedereen.
Nu en in de toekomst!
Als wij de handen ineen slaan kan de macht van de fossiele brandstoffenindustrie
gebroken worden en een fossielvrije samenleving bereikt worden. Samen bouwen
wij aan een strijdvaardige beweging die een stap verder durft te gaan. Omdat
het klimaatprobleem zo dringend en bedreigend is — en de politiek en bedrijven
zo weinig doen — oordelen wij dat het noodzakelijk en gerechtvaardigd is om
over te stappen van grootschalig publiek protest naar grootschalige burgerlijke
ongehoorzaamheid. Eventuele pogingen ons verzet tegen deze industrie te
misbruiken voor reactionaire of nationalistische doeleinden zullen wij niet toestaan
en scherp veroordelen. Burgerlijke ongehoorzaamheid betekent het bewust
overtreden van wetten en regels om maatschappelijke verandering af te dwingen.
Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van deze actievorm een noodzakelijke en
legitieme stap is om klimaatverandering te beperken. Met onze actie willen wij de
alarmklok luiden voor de hele samenleving: Sta op! Alleen met massaal verzet zal het
lukken om een einde te maken aan het tijdperk van de fossiele brandstoffen. Nood
breekt wet!
Wij zijn onderdeel van een wereldwijde beweging tegen de klimaatverwoesting
door de fossiele industrie. Mensen over de hele wereld komen op voor het klimaat.
We stoppen bruinkoolmijnen in Duitsland, kolencentrales in India, pijpleidingen
in de VS, gaswinning in Groningen, fracken in Brazilië en olieboringen in Nigeria.
En op 24 juni trekken wij een grens in de Amsterdamse haven. Samen stoppen wij
klimaatverandering! Het is CODE ROOD voor het klimaat!

Ondersteuning door andere organisaties
Het manifest is ook ondertekend door de volgende organisaties:
Beats against coal
Coal Action Network (Verenigd Koninkrijk)
Climate Justice Amsterdam
Doorbraak
GroenFront!
Groninger Bodem Beweging
Internationale Socialisten
Klimaatkoor
Klimaatlintjes
NL stands with Standing Rock
Students Act On Climate
Utrecht TTIP-vrij
Women’s March Global
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2. ACTIECONSENSUS
Op 24 juni 2017 zullen wij gezamenlijk in de haven van Amsterdam daden van
burgerlijk ongehoorzaamheid uitvoeren om de normale bedrijfsgang van de fossiele
industrie sterk te ontregelen. Gezien de urgentie van het klimaatprobleem achten
wij het zowel noodzakelijk als gerechtvaardigd om een stap verder te gaan – van
publieke protesten naar burgerlijke ongehoorzaamheid.
Wij moeten zo snel mogelijk stoppen met olie, kolen en gas om verder
klimaatverandering tegen te houden. Dit besef brengt steeds meer mensen
in samen. Mensen stoppen kolencentrales in India, pijpleidingen in de VS,
bruinkoolmijnen in Duitsland, fracken in Brazilië en olieboringen in Nigeria. Samen
vormen wij een wereldwijde beweging tegen de klimaatverwoesting door de fossiele
industrie. Exact twee jaar na de historische uitspraak in de klimaatzaak van Urgenda
en 900 mede-eisers komen wij in actie. In Amsterdam, de grootste benzinehaven
ter wereld en de tweede grootste kolenhaven van Europa, trekken we samen een
grens tegen verdere mijnbouw, transport en verbranding van fossiele brandstoffen
– een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering en de dramatische
gevolgen daarvan. Daarbij staan wij in solidariteit met alle mensen wereldwijd die
getroffen worden door de sociale en ecologische vernietiging van de fossiele
brandstoffenindustrie.
De actie biedt verschillende niveaus van betrokkenheid. Iedereen die wil deelnemen
wordt daartoe in staat gesteld. Persoonlijke ervaring met vergelijkbare protesten
is niet vereist om deel te nemen. Gebruikmakend van een verscheidenheid aan
spandoeken, symbolische objecten en posters, zullen we de aandacht vestigen op
de vele destructieve effecten van de fossiele brandstof industrie.
Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijkheid voor het succes van de actie. Tijdens
de actie creëren weeen situatie die transparant is voor alle deelnemers. We
ondersteunen elkaars welzijn. We zullen blokkeren en bezetten met onze lichamen
en machines of infrastructuur niet beschadigen of vernielen. Veiligheid van de
actievoerders en de havenmedewerkers is onze hoogste prioriteit. We zijn grondig
voorbereid voor een veilige entree naar de actielocatie en een veilige uitvoering van
onze blokkade. Iedereen wordt goed geïnformeerd over de veiligheidsregels in de
haven die samenhangen met de aanwezigheid van fossiele brandstoffen.
We zullen ons kalm en beheerst gedragen. Escalatie zal niet door ons worden
uitgelokt en we zullen niet escalerend reageren op provocaties. Onze actie is
niet gericht tegen havenwerkers of de politie. Onze acties zijn gericht tegen het
beleid van de fossiele brandstoffenindustrie, het havenbedrijf, de directies en de
regering. We begrijpen dat werkers afhankelijk zijn van hun banen om te voorzien
in het inkomen voor henzelf en hun families. Daarom steunen wij de eis van de
vakbond voor een kolenfonds. Klimaatgerechtigheid betekent voor ons niet alleen
dat fossiele brandstoffen in de grond worden gelaten. Het betekent ook dat er in
de noodzakelijke transitie lonende arbeidskansen komen voor iedereen, in een
economie die al haar bewoners en het leven op onze planeet respecteert.
Nu en in de toekomst.
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3. HUISREGELS
* Wij zijn samen het kamp
* Agemeen gedrag
* Journalisten op kamp
* (Politieke) partijen op het kamp en tijdens de actie
* Dieren op het kamp
* Top-less
* Alcohol en drugs
WIJ ZIJN SAMEN OP HET KAMP
Dit is een collectief kamp. Dat betekent dat we samen de verantwoordelijkheid
dragen dat het kamp goed functioneert, netjes blijft en iedereen zich prettig voelt.
Tijdens de plenaire sessies zullen oproepen gedaan worden om specifieke taken te
vervullen. Dit kan van alles zijn, van eten bereiden, de afwas doen, en de info-tent
bemensen, tot de WCs schoonmaken, of een shift als bewaker op je nemen. Zie je
mensen zich misdragen, spreek ze er op aan. Ruim niet alleen je eigen afval op, maar
ook afval wat andere mensen misschien vergeten zijn op te ruimen.
Hier volgen een aantal regels en richtlijnen om het kamp voor iedereen een prettige
ervaring te laten zijn. Lees ze rustig op je gemak door. Sommige regels of richtlijnen
zijn misschien nieuw voor je, maar probeer open te staan voor nieuwe perspectieven. Ga de discussie met elkaar op een vriendschappelijke manier aan en probeer je
in te leven in de medemens.
ALGEMEEN GEDRAG
Het kamp is een ‘safe space’ en wij willen een goed en veilig gemeenschappelijk
gevoel creëren. Discriminatie en onderdrukking horen daar dus niet bij. Racisme,
seksisme, validisme (discriminatie en marginalisering van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en/of verstandelijke gesteldheid), klassisme, homofobie, transfobie en islamofobie zijn niet toegestaan. Seksueel geweld
en aanranding worden niet getolereerd. Sta open voor het feit dat je aangesproken
kan worden voor iets dat je zegt of doet dat in strijd is met de huisregels; probeer
te begrijpen en te leren in plaats van defensief te worden. Als je één van het bovenstaande ervaart of ziet gebeuren en je wilt dit melden dan kan dat bij de info-tent of
bij een van onze vetrouwingspersonen (telefoonnummers zijn aangegeven bij in de
info-tent).
JOURNALISTEN OP HET KAMP
De media en communicatie-werkgroep (MECOM) heeft een protocol opgesteld
voor journalisten. Op deze manier willen we het mogelijk maken om iedereen veilig
te laten voelen op het kamp en ook om de media en documentairemakers goed de
mogelijkheid geven verslag te leggen.
Journalisten worden geacht zich van te voren te melden bij MECOM door te mailen
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naar coderood-mecom@riseup.net, of bij aankomst op het kamp. Journalisten worden soms door MECOM begeleid op het kamp. Alle media, journalisten, fotografen
en documentairemakers krijgen van de mediagroep een keycord om aan de deelnemers op verzoek te kunnen laten zien dat ze er zijn met medeweten van de MeCom
groep van Code Rood. Als ze deelnemers willen interviewen moeten ze altijd per
direct aan de deelnemer vertellen dat ze journalist zijn. Deelnemers mogen altijd
medewerking weigeren en doorverwijzen naar de perswoordvoerders. Namen van
deelnemers mogen alleen geciteerd worden met uitdrukkelijke toestemminig van de
deelnemer.
Alleen in de twee uur na de lunch kunnen journalisten vrij rondlopen over het kamp
en opnames maken in de gemeenschappelijke ruimtes/gebieden. Enkele documentairemakers en journalisten zijn uitgenodigd buiten deze uren verslag te doen. Je
kan dat altijd checken. Op elk ander tijdstip geldt voor iedereen dat je alleen foto’s
of opnames mag maken na expliciete toestemming van iedereen op de foto. Denk
hierbij ook aan de mensen zichtbaar op de achtergrond.
Gedurende de plenaire sessie mogen er nooit opnames gemaakt worden. Ook in de
meditatie-tent en op de plekken waar mensen slapen mogen nooit foto’s gemaakt
worden want hier kunnen mensen zich terugtrekken.
Iedereen mag natuurlijk met de media praten (Er is op vrijdag een workshop perswoordvoeren). Echter organiseert de media en communicatie-werkgroep ook speciefeke ‘media friendly’ affiniteitsgroepen met mensen die het leuk vinden om media
te praten en daar wat beter op voorbereid zijn. Neem contact op met MECOM als je
dit leuk lijkt.
(POLITIEKE) PARTIJEN OP HET KAMP EN TIJDENS DE ACTIE
Het kamp en de actie zijn natuurlijk goede plekken om te laten zien voor welke partij, organisatie of groep je je inzet. Niet alleen is het interessant om de verschillende
achtergronden te kunnen zien, ook is het een goed moment om als partij wat aan
promotie te doen en met elkaar in gesprek te gaan. Daarvoor is ook ruimte, er is
bijvoorbeeld plek en ruimte om je flyers en stickers neer te leggen in de info-tent.
Wel vragen we groepen, organisaties en partijen terughoudend te zijn met hun
‘branding’. Een vlag of een T-shirt aantrekken is natuurlijk okay. Twintig grote vlaggen en een enorme banner niet. Dit kan namelijk overheersend zijn en het beeld
en de sfeer van het kamp en de actie in grote mate beïnvloeden. Code Rood is van
onderop op horizontale wijze georganiseerd door individuen die vrijwillig hun tijd
in dit project steken. Het is daarom de bedoeling dat we als groep een statement
maken, niet dat partijen een claim leggen op de inzet van anderen.
Vooral (parlementaire) politieke partijen worden gevraagd terughoudend te zijn.
Mensen die lid zijn van politieke partijen zijn welkom om als persoon (in plaats
van vertegenwoordiger van hun partij) mee te doen aan het kamp en de actie. De
manier voor politieke partijen om hun steun te verklaren als organisatie is door ons
manifest te ondertekenen (of een solidariteitsstatement te schrijven) en dat op hun
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website te zetten, of op hun sociale media te verspreiden.
DIEREN OP HET KAMP
Een klimaatkamp is geen goede plek voor onze vierpootige vriendjes. Laat ze alsjeblieft thuis als het mogelijk is. Dit is lastig maar uit ervaring met andere kampen blijkt
dit helaas noodzakelijk. Een blindegeleidehond is natuurlijk wel altijd okay.
Als je echt geen andere optie hebt kun je je hond meenemen. Deze moet dan ten
allen tijden aangelijnd zijn! Blijf dan bewust van het feit dat mensen bang kunnen zijn
voor honden. Ook die van jou, hoe vriendelijk deze ook is. Zorg ervoor dat je hond
niet poept op het terrein en wees niet boos als iemand je aanspreekt op het gedrag
van je hond. Houd je hond dan ook uit de buurt van de meditatie-tent, de EHBOtent en de keuken!
Neem geen dieren mee op de actie!
TOP-LESS
Wat heeft een naakt bovenlichaam te maken met privileges?
Als het warm is doen veel mensen hun T-shirts uit. Dit kan heerlijk fris en vrij voelen
maar het heeft ook met bredere maatschapplijke patronen van privilege en onderdrukking te maken, omdat sommigen hier meer vrij in zijn dan anderen. Daarnaast
kan het rondlopen met ontbloot bovenlichaam door de een oncomfortabel zijn voor
andere mensen. Omdat niet iedereen zich bewust zal zijn van de gevoeligheden
rondom dit onderwerp hebben we voor ons samenzijn op het kamp onderstaande
richtlijn met toelichting opgesteld.
In onze samenleving is een mannelijk naakt bovenlichaam (dat voldoet aan de Westerse schoonheidsidealen) sociaal geaccepteerd, terwijl de lichamen van vrouwen*
en trans* worden geobjectificeerd en gesexualiseerd. Mensen die geraakt worden
door seksisme maar wel topless rondlopen worden geconfronteerd met mensen
die naar hen staren, mensen die hen beoordelen, en krijgen al snel commentaar en
andere transgressies. Deze seksualisering legt een sociaal taboe op: terwijl mannen
relatief vrij zijn hun t-shirt uit te trekken moeten vrouwelijke tepels bedekt worden in
openbare ruimtes.
We leven ook in een samenleving waar seksueel geweld niet een uitzondering, maar
een sociale realiteit is. Voor mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld kan de ongewenste confrontatie met een mannelijk naakt bovenlichaam nare
herinneringen terug naar boven halen en daarom emotionele stress veroorzaken.
Natuurlijk kan het ontbloten van het bovenlichaam ook gezien worden als een daad
van emancipatie, om onderdrukkende sociale normen tegen te gaan en een lichamen te bevrijden. Dit is echter een langer maatschappelijk proces en het kan niet van
iedereen verwacht worden om hierin voorop te lopen. Het is daarom belangrijk dat
mensen zelf kunnen bepalen of en wanneer ze naakte mensen willen tegenkomen.
Zelfs als we strijden voor een andere en betere wereld komen we allemaal uit een
samenleving met hetero-normatieve idealen over schoonheid en daarnaast een sek9

sueel geweldadige cultuur. We hopen daarom dat dit kamp een plek kan zijn waar
we ons bewust zijn/worden van onze privileges en kunnen experimenteren met
alternatieven. Hier moeten we ook onze grenzen herkennen, en in het bijzonder die
van anderen. Het kamp is geen utopie, maar een manier om daar te komen.
In verband met bovenstaande overwegingen vragen we iedereen om na te denken
voordat je je T-shirt uit doet. Wanneer je je t-shirt wilt uitdoen, vraag dan even aan
de mensen om je heen of ze het okay vinden. Gedurende plenaire sessies, workshops, tijdens etensmomenten en in de EHBO-tent, meditatie-tent en de info-tent
wordt iedereen verzocht bovenkleding aan te houden.
ALCOHOL EN DRUGS
We snappen dat een alcoholische versnapering op zijn tijd prettig kan zijn. We
streven er naar het kamp grotendeels alcoholvrij te houden. Daarom hebben we
verscheidene zones aangewezen waar je een drankje kunt drinken (bijvoorbeeld de
bar).
Rook nooit in tenten! Sommige mensen kunnen heel veel last hebben van rook. Ook
is er brandgevaar. Verder moeten al die sigarettenpeuken ook weer opgeraapt worden. Om deze redenen vragen we je te roken op de daarvoor aangegeven plekken.
Gebruik geen hard drugs op het kamp.
Tijdens de actie op zaterdag 24 juni zijn we allemaal helemaal nuchter! Ook voor het
roken kunnen er dan andere regels gelden. Als we bijvoorbeeld in de buurt zijn van
steenkool of diesel dan is het gevaarlijk om te roken en dat gaan we dan ook absoluut niet doen. Tijdens de algemene actiebriefing op vrijdagavond zal meer duidelijkheid geven over de veilighedsrisico’s en richtlijnen tijdens de actie.
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4. VEILIGHEID
We zijn met een grote groep mensen, dus we moeten goed op elkaar letten. Maak
geen vuur in de buurt van droog gras en in de buurt van tenten. We maken samen
het kamp en dat betekent dat we ook samen op moeten letten. Als je verdachte
mensen ziet, meld het bij het info-punt of bij de mensen die de security shift doen
(telefoonnummer is aangegeven in de info-tent).
Er zijn shifts van de bewaking de hele dag en nacht door. Als je een shift op je wilt
nemen graag!
In het geval van een noodsituatie laten we een alarm klinken. Als je dat hoort verzamel dan onmiddelijk in de circustent! Doe dit ook als het ‘s nachts is en je je tent uit
moet. De situatie kan onveilig zijn dus het is goed om snel met elkaar paraat te staan.

EHBO EN BRANDVEILIGHEID
Op het kamp is een EHBO-post waar altijd iemand aanwezig zal zijn om te helpen.
Bij deze post kan je altijd terecht. Tijdens de actie zullen er ook EHBO’ers herkenbaar mee lopen. Alle tenten zijn uitgerust met een brandblusser en de keuken met
branddekens. Ten behoeve van de brandveiligheid vragen wij om alle paden vrij te
houden en niet te roken in de tenten.
Op het kamp zijn ook vertrouwenspersonen die bij de infotent gevonden kunnen
worden.
LOKALE NOODNUMMERS
Brandweer:
020 555 6000
Ziekenhuis:
020 510 8911 (OLVG locatie west)
Noodgevallen: 112
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5. JURIDISCHE INFO
GEARRESTEERD? DIT MOET JE WETEN.
Er is kans dat je opgepakt wordt tijdens deze Code-Rood actie. De arrestantengroep
staat voor je paraat en is bereikbaar op nummer: 06-44972490
Als je tijdens de actie arrestaties ziet, meld dit alsjeblieft ook bij de arrestantengroep,
bedenk hierbij wel dat je nooit namen moet noemen over de telefoon.
We hebben Willem Jebbink van Jebbink Soeteman Advocaten te Amsterdam
gevraagd om bijstand te verlenen na een arrestatie, zijn telefoonnummer is 0655791837. De advocaat staat met 3 andere collega’s paraat en je kunt naar hem vragen als je wordt gearresteerd. Als je zelf een advocaat hebt die je liever wilt spreken
is dat natuurlijk geen probleem, geef dat bij voorkeur ook even door aan de AG.
Schrijf de naam van je advocaat en het nummer van de arrestantengroep ergens
op je lichaam met een marker.
OPGEPAKT?
Als je gearresteerd bent kan de politie je in eerste instantie voor een overtreding
6 uur of een misdrijf 9 uur vasthouden, je fouilleren en al je persoonlijke spullen
afnemen. Als je je naam niet noemt, je ID-kaart niet bij je hebt of niet wilt tonen kan
de politie je bij verdenking van een overtreding nog 6 uur extra vasthouden voor onderzoek naar je identiteit. Ze zullen je dus bij een overtreding maximaal 6+6 = 12 uur
mogen vasthouden. Bij verdenking van een misdrijf kan de politie je in verzekering
stellen en je 9uur + 3 dagen,15uur = 4 dagen vasthouden. Dit telt vanaf het moment
dat je voorgeleid voor de Hulp-officier van Justitie dus niet vanaf het moment dat
je bent gearresteerd. NB: de tijd tussen 12 uur `s nachts en 9 uur `s ochtend telt niet
mee; hierdoor kan er in de praktijk wel 9 uur extra bij komen, wat zou betekenen dat
je voor een overtreding maximaal 21 uur vastgehouden kan worden.
Je bent niet verplicht om:
- Je naam te geven. Je kunt nog steeds anoniem blijven.
- Een verklaring af te leggen.
- Iets te ondertekenen.
- Ingaan op een transactievoorstel
Zij mogen:
- Foto’s en vingerafdrukken nemen als je NN bent of in verzekering gesteld
wordt. Dit gaan ze hoogstwaarschijnlijk doen.
- Je verhoren (niet ’s nachts)
- Je voor een spiegelwand zetten waarachter dan ‘getuigen’ staan die de
politie zeggen of ze jou herkennen of niet, de zogenaamde ‘confrontatie’.
- Je overbrengen naar een ander politiebureau.
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ANONIEM BLIJVEN?
Je hebt het recht om je naam NIET te geven, wat de politie ook zegt. Bedenk wel
goed dat als je besluit anoniem te blijven je van te voren goed moet checken of je
echt niets bij je hebt waar je naam op staat, of uit te halen valt (zoals je telefoon)!!
Anoniem blijven heeft voordelen: je hebt geen strafblad op je naam (aantekening in
je juridisch uittreksel heet dat officieel) en dit gooit hun systeem door de war. Ook
maak je het zo makkelijker om mee te doen aan acties met mensen die niet de juiste
papieren hebben. Het heeft ook nadelen, want de politie kan je langer vasthouden,
zogenaamd om je identiteit vast te stellen. Je krijgt als je anoniem blijft een NNnummer (Nomen Nescio), onthoud dit nummer goed!!
In verzekering (3 dagen,15uur mogelijk plus 3 dagen, 15uur)
Je krijgt een papier waarop staat dat je in verzekering gesteld bent en van welke
misdrijven je wordt verdacht. Je moet opnieuw aangeven wie je advocaat is en dat je
hem/haar wilt zien anders geeft de politie je een piketadvocaat. Je kan vragen of je
mag bellen, maar recht hierop heb je niet. Als ze je laten bellen bedenk dan wel dat
het telefoongesprek niet privé is.
Vreemdelingenrecht
Tegenwoordig worden activisten die hun naam niet bekend willen maken zo af en
toe in vreemdelingenbewaring geplaatst. Dit betekent dat aangenomen wordt, omdat je je niet wilt identificeren, dat je illegaal in Nederland verblijft. Zodra je verteld
is dat je vreemdelingrechtelijk wordt vastgehouden en je verhoord gaat worden heb
je het recht een advocaat te zien. Ook hier geldt: blijf vragen naar je voorkeursadvocaat! Martijn Strooij van Hamerslag & Van Haren advocaten. Geef aan dat je hem
ook eerst wil spreken voor het eerste verhoor, hier heb je recht op en dit is heel
belangrijk. In het vreemdelingenrecht heb je niet, zoals bij strafrecht, het recht om te
zwijgen, maar heb je een medewerkingsplicht. Het is daarom verstandig eerst met
je advocaat gesproken te hebben.
Vrijheid
Als je spullen worden terug gegeven, vraagt de politie je om te tekenen hiervoor. Je
hoeft nergens voor te tekenen. Als je vrijgelaten wordt, neem dan contact op met
de arrestantengroep. Wij willen weten hoeveel mensen er zijn opgepakt en willen
ook graag weten wanneer je weer vrij gelaten bent. We kunnen je onder andere
adviseren over wat te doen met een eventuele dagvaarding.
Etnisch profileren, racisme, ‘verschillende behandelingen
We willen erop wijzen dat de hierboven beschreven punten aangeeft hoe de juridische procedures zijn en wat daarin je rechten zijn. Politieracisme, etnisch profileren, transfobie bij de politie, discriminatie van mensen die niet in het plaatje van de
politie-normen passen etc. maakt dat dezelfde regels verschillend worden toegepast
en heftigere consequenties kunnen hebben.
Juridisch is het moeilijk je hier tegen te wapenen, we kunnen dit alleen aankaarten
en oproepen elkaar voor, tijdens en na de actie zo vele mogelijk te ondersteunen en
te zorgen dat de solidariteit onder actievoerders door deze repressieve politie-acties
niet wordt gebroken. Mochten mensen dit wensen dan staan er na de actie mensen
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paraat van het Support & Recovery-team (sr-team[at]xs4all.nl).
ALGEMEEN BELANGRIJKE PUNTEN
1.
Ga je ergens aan meedoen waarbij er een redelijke kans is dat je wordt
gearresteerd dan is het handig om dit van tevoren te vertellen aan iemand
die je vertrouwt. Diegene kan dan contact opnemen met de arrestanten
groep, doorgeven wie je advocaat is, je afmelden (ziekmelden?) bij school
of werk, voor de planten en de poes zorgen enz. Bij het invullen van een
briefje vooraf aan de actie kun je de naam en contactgegevens van die per
soon ook doorgeven aan de AG, dan kunnen wij contact opnemen met
hen.
2.
Je hebt het recht om je naam NIET te noemen, wat de politie ook zegt.
3.
VERKLAAR NOOIT IETS OVER JEZELF OF OVER ANDEREN!! Ze zitten niet
met je te praten voor een goed gesprek tussen gelijkwaardige mensen,
maar om informatie te ontfutselen over jou en over anderen. Hoe meer
je vertelt, hoe groter de kans op veroordeling en straf. Vraag waarom je ge
arresteerd bent, vraag om je advocaat en zeg verder niets. De politie is erop
getraind om op sluwe wijze informatie uit je te krijgen, ga hier nooit in
mee. Het is de taak van de politie om je veroordeeld te krijgen, dus zoveel
mogelijk bewijzen tegen je te verzamelen. De politie heeft geen andere taak
dan dat. Wens je toch je principieel te verantwoorden voor de actie, dan is
de (enige) plek daarvoor de rechtszaal waar je een slotwoord hebt.
4.
De politie is verplicht je te vertellen waarvoor je bent gearresteerd.
5.
Je hebt het recht om je eigen advocaat te zien (Willem Jebbink), maar
daar moet je wel zelf om vragen! Vraag je advocaat altijd om zijn/haar
kaartje
6.
Je hebt recht op vegetarisch/veganistisch eten en wanneer nodig medische
hulp. Eis dit. De politie zal hier namelijk erg moeilijk over kunnen doen,
vooral als je anoniem blijft. Wees solidair en ondersteun elkaar in het eisen
van dit soort dingen. Samen sta je sterk!
7.
Vrouwen mogen alleen door vrouwelijke agenten worden gefouilleerd,
mannen alleen door mannen.
8.
Transgenders worden gefouilleerd door een agent van het geslacht dat in
je paspoort staat.
9.
Je hebt recht op een tolk bij het verhoor als je niet goed Nederlands
spreekt. De politie moet dit voor je regelen. Vraag altijd een tolk voor je
eigen taal.
10.
De politie zal het niet zo nauw met de regels nemen, en zal je verblijf heel
onaangenaam kunnen maken. De politie zal regels verschillend toe kunnen
passen bij verschillende mensen. Probeer je hier van te voren mentaal op
voor te bereiden. Zij zullen zich niet altijd aan de regels houden. Ook zullen
ze van alles uit de kast trekken om jou aan het praten te krijgen. Bereid je
hier zo goed mogelijk op voor. Laat je niet intimideren, blijf kalm en bedenk:
je hulp komt eraan!
Succes, plezier en tot de volgende keer!
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6. KAMP PROGRAMMA
DO 22-06

VR 23-06

ZA

7:00 - 9:00
Ontbijt

9:00 - 9:30
Ochtend bijeenkomst
9:30 - 12:00
Trainingsessie I
11:00
Verzamelen op Sloterdijk
OPBOUW
KAMP

12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:30
Trainingsessie II

15:30 - 18:00
Trainingsessie III

19:00
Avondeten

19:00
Avondeten

20:00 - 21:30
Climate Justice Now:
Examining Inequalities
& New Futures

20:00 - 21:30
Avondbijeenkomst

21:30 - 23:00
Live Music
Band: Bacchanalia
(Psychedelic Cumbia)
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EXTRA INFO VRIJDAG
De hele dag zullen we
affinity group speed dates
organiseren. Voor meer info
hierover check de info tent.

AC

CODE RO
OD

st

ZA 24-06

ZO 25-06

MA 26-06

7:00 - 8:00
Ontbijt
8:00 - 10:00
Ontbijt

AFBOUW
KAMP

10:00
Ochtendbijeenkomst
11:00 - 13:00
Nabespreking
Affiniteitsgroepjes

13:00 - 14:00
Lunch
14:00 - 14:30
Tihange Solidariteitsactie
14:30 - 16:00
G20 Meetup
14:30 - 17:30
Open Space
17:30 - 18:30
Avondbijeenkomst

19:00 - 20:00
Avondeten

20:30
Open podium

ACTIEDAG
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7. NA CODE ROOD
Na Code Rood zullen de volgende activiteiten en acties plaatsvinden:

CODE ROOD DATA
2 Juli- Juridische Nabespreking Amsterdam
5 Augustus- Borrel & Reunie
16 September - Evaluatie Code Rood 1.0
21 Oktober - Actie Conferentie Code Rood 2.0

ACTIE DATA IN EUROPA
*Climate camp in France, 4 - 15 Augustus *
More infos soon on: http://anv-cop21.org/camp-climat-2017-save-the-date/
*Action Camp in Belgium, 10-15 August*
*Ende Gelände Climate Camp, Rijnland, Duitsland, 18 - 29 Augustus*
http://www.klimacamp-im-rheinland.de/en/
*G20, Hamburg 5-8 Juli*
http://g20-protest.info/
*Ende Gelände Actie, Bonn 3-5 November*
https://www.ende-gelaende.org/en/
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