INFORMATIE VOOR JOURNALISTEN
Actiekamp 24 tot 31 augustus
Code Rood organiseert van 24 tot 31 augustus een actiekamp in Groningen. Er is een
inhoudelijk programma met 16 onderdelen over de gevolgen van gaswinning, inspirerende
oplossingen en verschillende tactieken voor verandering, met onder andere de Zweedse
schrijver Andreas Malm (Fossil Capital) en de Nederlandse kunstenaar en activist Patricia
Kaersenhout. Ook zullen actietrainingen en voorbereidingen voor de massale zitblokkade op
28 augustus hier plaatsvinden. Het complete programma is te vinden op de website.
De media en communicatie werkgroep (MeCom) wil media en documentairemakers
ondersteunen in hun verslaglegging, en er tegelijkertijd zorg voor dragen dat het actiekamp
een plek is waar alle deelnemers zich veilig voelen. Daarom worden journalisten vriendelijk
verzocht zich bij aankomst op het kamp te melden bij de media-bus, of vooraf te mailen naar
coderood-mecom@riseup.net.
Mocht u deelnemers willen interviewen, dan willen wij u verzoeken direct te vertellen dat u
een journalist bent. Deelnemers mogen altijd medewerking weigeren en doorverwijzen naar
de perswoordvoerders. Namen van deelnemers mogen alleen geciteerd worden met
uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. De perswoordvoerders zijn ook beschikbaar
voor interviews en kunnen in overleg interviews met andere deelnemers regelen.
Het fotograferen en filmen van mensen op het kamp alleen mogelijk met uitdrukkelijke
toestemming. Wij verzoeken journalisten en fotografen om hier rekening mee te houden en
de privacy van deelnemers te respecteren. Denk hierbij ook aan de mensen die zichtbaar zijn
op de achtergrond. Gedurende de plenaire sessies, waaronder actietrainingen en briefings,
kunnen er nooit opnames gemaakt worden, tenzij er expliciete toestemming is van alle
aanwezigen. Ook op de plekken waar mensen slapen mogen geen foto’s gemaakt worden
zodat mensen zich kunnen terugtrekken.
De locatie van het kamp zal in de week van 20 augustus bekend gemaakt worden op de
website van Code Rood.
Actietraining 27 augustus
Op maandag 27 augustus zal er om 14.30 uur in het kamp een publieke actietraining zijn
waar pers bij aanwezig kan zijn. In deze training zal onder andere een zitblokkade oefening
gedaan worden. Na afloop zijn deelnemers beschikbaar voor interviews. Journalisten kunnen
zich aanmelden via coderood-mecom@riseup.net.
Zitblokkade vanaf 28 augustus
Op 28 augustus, Gronings ontzet, begint de massale zitblokkade tegen de gaswinning.
Honderden mensen zullen hun lichaam inzetten en tankwagens met giftig
aardgascondensaat stoppen bij het tankenpark in Farmsum/Delfzijl. Omdat deze locatie een
belangrijk knooppunt is, wordt hierdoor de gaswinning door de NAM, Shell en Exxon sterk
ontregeld.
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Als u vanaf het begin aanwezig wilt zijn bij de massale zitblokkade vanaf 28 augustus, dan
is het handig om u aan te melden via coderood-mecom@riseup.net. We kunnen deelnemers
vragen om u tijdens de actie te begeleiden.
Over Code Rood
Code Rood is een burgerinitiatief van individuen en is een horizontaal platform. Beslissingen
worden gezamenlijk genomen. Code Rood is anderhalf jaar geleden ontstaan en heeft op 24
juni 2017 succesvol de Amsterdamse kolenoverslag geblokkeerd met meer dan 350 mensen.
Iedereen die zich zorgen maakt over de macht van de fossiele industrie en de verstrekkende
gevolgen van de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen, kan zich aansluiten. Kijk
op de website voor meer informatie over Code Rood. Meer informatie over de standpunten
van Code Rood is te vinden in de actieoproep ‘GENOEG = GENOEG: breek de macht van de
fossiele industrie!’.
Contact
In het Code Rood actiekamp is een media-bus. Hier vindt u perswoordvoerders die
informatie kunnen geven over Code Rood, het actiekamp en de zitblokkade op 28 augustus.
Ook zullen foto’s van het kamp en de actie beschikbaar komen op Flickr. Vanaf 25 augustus
zullen dagelijks updates gegeven worden via een Facebook live-stream.
Email: coderood-mecom@riseup.net
Telefoon: Hanneke (06 162 48 201) en Maarten (06 475 94 636)
Volg Code Rood op Facebook en Twitter met #CODEROOD.
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