
Actie voorstellen maart 2019 

1 - Klimaatkamp Rotterdam

2 - Amsterdamse haven 2019

3 - Rode Mutsjes

4 - Stop the Flame / Conference

5 - Shut down Shell

6 - Rise up in unity / Zuidas

7 - System Change conferentie en film 

8 - Groningen / Vele malen ernstiger

9 - Shell aandeelhoudersvergadering

10 - Kolen 2020 

11 - BY 2020 WE RISE UP

12 - Ende Gelaende mobilisatie

Code Rood

pag. 2/3 

pag. 4/8 

pag. 9/10 

pag. 11/12 

pag. 13 

pag. 14/15 

pag. 16/18 

pag. 19/20

pag. 21

pag. 22/23

pag. 24

pag. 25









https://www.youtube.com/watch?v=pZU2vj-Pmdw













https://energy.knect365.com/flame-conference/
https://energy.knect365.com/flame-conference/



















  9 - Shell aandeelhoudersvergadering

Blokkeer Shell 

In Mei is er een Shell Aandeelhoudersvergadering in het Circustheater in Scheveningen. 
Elk jaar zijn er daar om heen kleine schattige acties van allerlei NGO’s en slachtoffers van 
Shell. 
Dat is niet genoeg… 
Tegelijkertijd zijn er in Maart scholierenstakingen en de klimaatmars
in April Exctintion Rebbelion 
in Juni een grote Shell actie vanuit Fossielvrij 
En is er dus in Mei … een gat. 

Ik stel voor dat Code Rood in dat gat duikt, en samen met andere netwerken een grote 
burgerlijke ongehoorzaamheids actie opzet rond de Shell aandeelhouders vergadering. 
Met een relatief simpele actie waar aan veel mensen mee kunnen doen, en die voortbou-
wt om andere mobilisaties in maart en april. 

Door de straten rond de aandeelhoudersvergadering te blokkeren (met 7 zitblokkades)  
en het de Shell directie daardoor lastig/onmogelijk te maken om de aandeelhouders 
vergadering te bezoeken.
Iets dat we met 350 tot 500 mensen moeten kunnen uitvoeren. 
En waar mensen uit XR, Groningen en eerdere acties, evenals onze Europese vrienden 
met hun eerdere actieervaring makkelijk aan mee moeten kunnen doen. 

Met als eis het ontmantelen van Shell. 
En door dat publiek aan te kondigen het debat over Shell te radicaliseren. 

De blokkades zelf zullen waarschijnlijk niet lang standhouden, en het zal Shell en de au-
toriteiten dwingen een politiemacht op te trommelen om de aandeelhoudersvergadering 
af te grendelen van de buitenwereld. Iets dat de verhoudingen erg zichtbaar maakt. 

En wellicht dat we met verrassingsacties binnen en buiten er een historische dag van 
kunnen maken. 
Technisch gezien is Shell verplicht om de aandeelhoudersvergadering die dag te houd-
en, en moet ze de aanwezigheid van aandeelhouders dulden. Verstoor je het genoeg, en 
dwing je ze het eerder af te breken dan schept dat juridische problemen voor Shell.   



  10 - Kolen 2020

Voorstel voor campagne 2019-2020  

Context.  In April gaat het kabinet een plan presenteren over hoe aan de urgenda doel-
stellingen te voldoen. Wederom staat het sluiten van de 5 kolencentrales daardoor op de 
agenda. De vraag is sterk of het kabinet daar toe durft te besluiten, en zo ja of ze een so-
ciaal plan gaan ondersteunen of alleen de energiebedrijven en hun aandeelhouders een 
zak geld geven. Tegelijkertijd loopt de kolendiscussie verder op in Duitsland, wat directe 
gevolgen heeft voor de kolenoverslagen in Rotterdam en Amsterdam (en Antwerpen) 
En.. de steun voor radicaal klimaatbeleid en actie daar voor groeit enorm in Nederland.  

Mijn voorstel is om als Code Rood de energiebedrijven en het kabinet publiekelijk een 
ultimatum te stellen.  Ze hebben tot 1 januari 2020 om een kolendeal te sluiten. Op dat 
moment moet afgesproken zijn dat de kolencentrales vervroeg sluiten, en moet er een 
compensatie fonds zijn voor de mensen die er nu werken. 

Waarom mei?  Omdat het dan weer beter actie-weer wordt, we extra tijd hebben om op 
te bouwen en we de politiek speelruimte geven. 

Hoe gaan we dit jaar dat ultimatum kracht bij zetten?  

1.  Door mensen te vragen om zich publiekelijk op een lijst te zetten en te verklaren mee 
te doen aan een massa actie waarbij we zelf alle 5 kolencentrales uitzetten in mei van 
2020 (schoolvakanties van 2 t/m 10 mei ) en samen werken met onze Europese partners 
voor het sluiten van de kolenoverslagen in Nederland.  Op deze manier bouwen we de 
politieke druk op naar dat moment. We geven de politiek een keuze, of je houdt je aan 
een rechterlijke uitspraak en zet de kolencentrales stop, of je dwingt ons tot burgerlijke 
ongehoorzaamheid.

En ja, op zeven plekken tegelijkertijd mass civil disobidience doen is een uitdaging. Het 
dwingt ons de actievorm heel veel te versimpelen (1 dag, geen centraal kamp, voorver-
zamelen, massa training en dan gaan, tevreden zijn met over het hek klimmen en dan 
afgevoerd worden) 

2. We organiseren talks, gaan mensen bellen, organiseren actietrainingen en proberen 
mensen over de streep te trekken mee te doen.  Dat betekend dat we een bouwen aan een 
actie die laagdrempelig genoeg is voor heel veel mensen om aan mee te doen. Met als 
stappenplan, je hoort een praatje aan, je gaat naar een training, je tekent je in op de lijst 
en helpt mee werven, je gaat naar de voorverzamelplek en krijgt een massa training, je 
gaat het hek over.

3. We organiseren verrassing acties gericht op de kolensector om al af en toe onze tanden 
te laten zien.



4. We werken aan een goede relatie met de werknemers in de kolensector door actief het 
gesprek aan te gaan, met vakbonden en aan de fabriekspoort, en door  met regelmaat 
solidariteitsacties voor ze te doen.

5. We zetten een communicatie campagne op om mensen te betrekken, uit te leggen 
waarom we dit doen, de discussie aan te gaan over de noodzaak voor burgerlijke onge-
hoorzaamheid en climate justice.
Op die manier bouwen we een beweging op, en een campagne die een concreet resultaat 
kan bieden. Met een duidelijke focus op escalatie en opbouw naar 2020, maar voor 2019 
activiteiten die kunnen mee bewegen op de capaciteit die we nu hebben en de groeiende 
klimaatbeweging om ons heen.   



  11 - BY 2020 WE RISE UP

I’m writing to you to say a word about the campaign/platform
by2020weriseup ( http://by2020weriseup.net/ ).
It was created by a bunch of grassroots activists that
got to meet through CJA meetings and its is to help to birth the
necessary uprising by doing two things:

-> offering visibility and support for groups and movements from all
over the climate justice movement spectrum through the website
(dedicated pages, maps to show which groups is where and which actions
are planned, trying to help groups connect, find trainers etc.)
https://by2020weriseup.net/

-> offering spaces (online and physical) to conduct a European strategy
discussion on how do we rise up with our diversity of modes of actions
and action consensus, but in such a coordinated manner that we can
finally have the impact that we have been aiming at having on the system.
The first strategy call of the sort took place on the 26th, there will
be a repeat of this call with the same agenda for groups that couldn’t
make it and the next step will be taken during the CJA meeting in Basel.
The meeting in itself will be organized around the question of strategy,
and we hope to get to agree on a concrete framework for action and for
this common strategy.

I will be in Amsterdam from the 15th to the 19th-20th of March, and
would love to have a chat about what is being discussed inside Code Rood
and what your thoughts on this initiative could be :)



  12 - Ende Gelaende mobilisatie

Van 20 tot en met 23 Juni zal Ende Gelaende weer plaatsvinden ( https://www.ende-ge-
laende.org/en/ ). Code Rood heeft traditioneel veel te maken met Ende Gelaende. Zo 
was het in een bus terug van Ende Geleande dat er een vuurtje is gaan lopen dat uitein-
delijk uitrgroeide tot wat Code Rood nu is. Voorgaande jaren heeft Code Rood tijd en 
energie gestopt om mensen te mobiliseren om vanuit Nederland naar Ende Geleande te 
gaan. Laten we dat dit jaar weer gaan doen! Zoals Ende Gelaende ons helpt kunnen wij 
hen helpen en zo er allemaal beter uitkomen. Daarnaast is het ook gewoon leuk!


