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GRONINGEN

1. WELKOM!
Eindelijk is het zover: Welkom op het Code Rood
actiekamp! Dit kamp is tot stand gekomen door collectieve inspanning en is het hoogtepunt van de samenwerking dit jaar tussen betrokkenen in Groningen, de
Randstad en het buitenland. We zijn verenigd in een
gedeelde visie voor een samenleving waar welzijn,
veiligheid, gezondheid en economische rechtvaardigheid niet wordt onderworpen aan schadelijke fossiele
brandstof industrie. Waar politiek de hoognodige
energietransitie en reparaties daadkrachtig vormgeeft
in plaats van vertraagt en marginaliseert.
Inwoners van Groningen worden al meer dan een
halve eeuw bedrogen door de NAM (Shell & Exxon)
en aan het lijntje gehouden met valse beloftes van
verbetering door de politiek in Den Haag. Ondertussen is er door deze partijen voor honderden miljarden
euro’s verdiend aan roofbouw, heeft Noord-Nederland
meer dan 1500 aardbevingen sinds 1986 te verduren
gehad door bodemverstoring van de gasindustrie, zijn
er meer dan 81.000 schademeldingen waarvan het
overgrote merendeel niet is afgehandeld en wordt het
erfgoed van het Noorden verkwanseld. De scheuren
zitten niet enkel in de huizen maar in de samenleving
die bedonderd wordt. Ondertussen maakt de politiek
geen aanstalten zich te houden aan het vonnis van de
rechter in de klimaatzaak om voor 2020 de absoluut
minimaal noodzakelijke 25% reductie aan broeikasgassen uitstoot te reduceren voor het de-escaleren van
klimaat ontwrichting. Het is tijd om het wanbeleid dat
al onze levens in gevaar brengt een halt toe te roepen!
Nu is het tijd voor collectieve actie. Alleen wanneer
wij de handen ineenslaan kunnen we de macht van de
fossiele industrie doorbreken. Nu is het tijd voor georganiseerd verzet.
In dit boekje vind je informatie over praktische zaken
op het kamp, hoe we collectief verzet vormgeven
(actieconsensus), het programma met uiteenlopende
workshops, meetings en muziek en actietrainingen en
andere belangrijke informatie over het kamp en de
actie.
Als je vragen hebt kan je terecht bij de info-tent of
check voor meer info www.code-rood.org
SAMEN UIT SAMEN THUIS
De organisatie van kamp en actie komt met een kostenplaatje. Omdat we onze onafhankelijkheid koesteren, vragen we enkel sponsorgeld aan bij partijen die
grassroots strijd van onderaf echt voorstaat. Met fondsenwerving alleen kunnen we niet rondkomen - zelfs
al werken we vanuit vrijwillige basis. Daarom is het
van groot belang dat we samen financiële draagkracht
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verzorgen door middel van donatie. De totale kosten van de productie en logistiek van het Code Rood
actiekamp en de actie bij het Tankenpark in Farmsum
zijn ongeveer 35,-p.p. ( 5,- euro per dag). Een grotere
donatie is zeker welkom en zorgt ervoor dat mensen
die krap bij kas zitten wat minder in kunnen leggen.
Alle donaties komen ten goede van de klimaatactie.
Jouw donatie gaat onder andere naar het plaatsen en
onderhouden van eco-toiletten op het kamp, actiemateriaal, de infrastructuur om licht en water te regelen
op het kamp, ga zo maar door!
Alvast hartelijk dank voor jouw bijdrage aan ons gezamenlijke initiatief om verandering van onderaf voor
klimaatrechtvaardigheid krachtig te maken! Samen
maken we het verschil.
Donatie kan gemaakt worden bij de infotent of door
een overboeking naar de onderstaande rekening:
NL55 TRIO 0338 6023 80
t.n.v. Steungroep NVDA*
*Non Violent Direct Action

ETEN
De vrijwilligers van de actiekeuken zorgen voor voedzaam veganistisch ontbijt, lunch en avondeten. De
kostprijs voor het eten is € 7,50 per dag en hier wordt
apart voor gecollecteerd. Je kunt doneren bij de keuken, tijdens het serveren of bij de infotent.
CONTACT
Over het algemeen kun je met meldingen of vragen het
beste terecht bij de infotent. Hieronder aanvullend een
paar praktische nummers om specifieke zaken voor te
leggen.
Kamp info: 		
Support & Recovery:
AG:			
EHBO:			
Pers: 			

06 8211 9239
06 8260 4069
06 8218 8555
06 8418 5486
06 4759 4636

2. PRAKTISCHE ZAKEN KAMP & ORGANISATIE
SAMEN ZIJN WE HET KAMP
Dit is een collectief kamp. Dat betekent dat we samen
de verantwoordelijkheid dragen voor het goed functioneren van het kamp en iedereen zich prettig voelt.
Dit jaar is er ook speciale zorg om een kids-ruimte op
het veld te faciliteren waar kinderen spelletjes kunnen
spelen of creatief aan de slag kunnen. Ouders met kinderen kunnen er ook voor kiezen in een familievriendelijke hoek van het veld te kamperen waar iedereen
gevraagd wordt vroeger het stil te houden.
Tijdens de plenaire sessies zullen oproepen gedaan
worden om specifieke taken te vervullen. Dit kan van
alles zijn, van eten bereiden, de afwas doen, de infotent bemensen, de WCs schoonmaken, of een shift als
beveiliging op je nemen. Zie je mensen zich misdragen, terwijl je geen beveiliging dienst hebt kan je ook
iemand direct aanspreken. Zorg ervoor dat het kamp
netjes blijft en ruim afval op wanneer het ontstaat.
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.
SAFE SPACE & GEDRAG
Het kamp is een ‘safe space’ dat houdt in dat wij een
goed en veilig gemeenschappelijk gevoel willen creëren. Discriminatie en onderdrukking horen daar dus
niet bij. Racisme, seksisme/aanranding, validisme
(discriminatie en marginalisering van mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke functiebeperking),
klassisme, homofobie, transfobie en islamofobie zijn
niet toegestaan. Sta open voor het feit dat je aangesproken kan worden voor iets dat je zegt of doet dat in
strijd is met de omgangsvormen; probeer te begrijpen
en te leren in plaats van defensief te reageren. Als je
iets onvertogen ziet gebeuren en je wilt dit melden dan
kan dat bij de infotent of bij een van onze vertrouwenspersonen (telefoonnummers zijn aangegeven bij in de
infotent).
JOURNALISTEN OP HET KAMP
De media en communicatie-werkgroep (MeCom) verzoekt journalisten om bij aankomst op het kamp eerst
langs te komen bij de mediabus voor een introductie
over het kamp. Als journalisten deelnemers willen
interviewen moeten ze altijd per direct aan de deelne-

3

mer vertellen dat ze journalist zijn. Deelnemers mogen
altijd medewerking weigeren en doorverwijzen naar de
perswoordvoerders. Namen van deelnemers mogen
alleen geciteerd worden met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer.
Vanuit MeCom zijn er fotografen en videomakers
aanwezig op het kamp. Zij spelen een belangrijk rol
in het vertellen van ons eigen verhaal. Ook zal dit jaar
twee keer per dag op duidelijk aangegeven locaties
via een live-stream verslag worden gedaan. De Code
Rood verslaggevers zullen herkenbaar zijn als eigen
crew. De tijden waarop zij zullen fotograferen of filmen
zullen duidelijk op het kamp worden aangegeven.
Afspraken hierover zullen bij de infotent te vinden zijn.
We willen dat iedereen zich veilig kan voelen op het
kamp en tegelijkertijd ook de media en documentairemakers de mogelijkheid geven verslag te doen.
Voor het maken van foto’s of opnames op het kamp
is expliciete toestemming van iedereen in beeld noodzakelijk. Denk hierbij ook aan de mensen zichtbaar op
de achtergrond. Op de plekken waar mensen slapen
mag nooit gefotografeerd worden.
Iedereen staat vrij om met de media praten. De
media en communicatie-werkgroep heeft echter voor
geïnteresseerden training woordvoeren gegeven en zij
zijn enigszins voorbereid op suggestieve en/of misleidende vragen van de media.
(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 als partij wat aan promotie te doen en
met elkaar in gesprek te gaan. Daarvoor is een plek bij
de info-tent om je flyers en stickers neer te leggen.
Wel vragen we groepen, organisaties en partijen
terughoudend te zijn met hun ‘branding’. Een vlag of
een T-shirt aantrekken is okay. Twintig grote vlaggen
en een enorme banner niet. Dit kan 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
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doen aan het kampprogramma en/of de actie. De wijze
waarop politieke partijen hun steun kunnen verklaren is
door ons manifest te ondertekenen (of een solidariteits
statement te schrijven) en online te delen. Zie www.
code-rood.org/index.php/nl/manifest/
DIEREN OP HET KAMP
Een klimaatkamp is helaas (nog) geen goede plek
voor onze viervoetige vriendjes. Laat ze alsjeblieft
thuis als het mogelijk is. Dit is lastig maar uit ervaring
met andere kampen blijkt dit helaas noodzakelijk. Een
blindengeleidehond is wel okay.
Ben jij de uitzondering en heb je het vooraf afgestemd, dan moet ten allen tijde de hond 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 EHBO-tent
en de keuken! Neem geen dieren mee in 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 maatschappelijke patronen van
privilege en onderdrukking te maken, omdat sommigen
hier vrijer 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/non-binaire personen worden
geobjectificeerd en gesexualiseerd. Kiezen zij ervoor
topless rond te lopen dan worden ze geconfronteerd
met gestaar, commentaar en afwijzende beoordeling. Terwijl mannen relatief vrij zijn hun t-shirt uit te
trekken moeten tepels van vrouwen bedekt worden in
openbare ruimtes.
Verder leven we in een samenleving waar seksueel
geweld geen uitzondering is maar een realiteit. Voor
mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld kan de ongewenste confrontatie met een mannelijk naakt bovenlichaam emotionele stress veroorzaken.
We hopen dat dit kamp een plek kan zijn waar we
ons bewust zijn/worden van privileges en kunnen
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experimenteren met alternatieven. Hier moeten we ook
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 uittrekken, vraag dan
even aan de mensen om je heen of ze het oké vinden.
Gedurende plenaire sessies, workshops, tijdens eetmomenten 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!
Ruim je sigarettenpeuken op.
Gebruik geen hard drugs op het kamp.
Tijdens de actie op dinsdag 28 augustus zijn we allemaal helemaal nuchter! Ook voor het roken gelden er
andere regels. Als we bijvoorbeeld in de buurt zijn van
fossiele infrastructuur dan is het gevaarlijk om te roken
en dat gaan we dan ook absoluut niet doen! Tijdens de
algemene actie briefing op het kamp zal meer duidelijkheid gegeven worden over de veiligheidsrisico’s en
richtlijnen tijdens de actie.

3. PROGRAMMA
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Naast het voeren van actie vindt Code Rood het
belangrijk kennis en kunde te delen. Zodoende presenteren we een breed programma met workshops,
presentaties, paneldiscussies en groepsgesprekken.
Verschillende individuen, collectieven en organisaties
zijn samen gebracht om van gedachten te wisselen en
met elkaar te leren.
Naast films en muziek staan de zaterdag en zondag
in het teken van discussie en verdieping. De maandag
is specifiek ingericht voor het voorbereiden van de
actie, die op dinsdag en woensdag zal zijn. Donderdag
vindt er een evaluatie plaats, wordt er gesproken over
hoe we niet alleen de wereld, maar ook het activisme
duurzaam kunnen houden, en kijken we naar wat er in
de toekomst te gebeuren staat. Vrijdag breken we gezamenlijk het kamp weer af. Als je kan, help daar dan
vooral aan mee. Vele handen maken licht werk!
Code Rood heeft bij het samenstellen van het programma haar best gedaan een breed palet aan inzichten en meningen bij elkaar te brengen. In een heel
aantal gevallen zal Code Rood zich kunnen vinden in
de standpunten die aangedragen worden. Tegelijk is
het belangrijk te benoemen dat niet ieder standpunt
per definitie overeenkomt met de standpunten van
Code Rood.
Hieronder volgt een schema met titels en uitleg over
bijeenkomsten. Naast de duidingen van panel, workshop of training zijn er ook iconen die staan voor
verschillende type bijeenkomsten:
Inhoudelijke analyses van de problematiek, zodat
duidelijk wordt wat er precies veranderen moet.
Inspirerende en motiverende sessies, waarbij
dromen niet worden geschuwd en naar het hart wordt
geluisterd.
Workshops en presentaties over methodes, tactieken en strategieën, zodat we weten hoe we praktisch
aan de slag kunnen.
*Meerdere sessies zijn overigens een combinatie van de drie thema’s, strijd voeren
doe je immers met je hele lichaam.

3. PROGRAMMA
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Plenair

Tijdens de plenaire sessies bespreken we het programma van de (volgende) dag, doen we huishoudelijke
mededelingen, wordt duidelijk hoe we ons organiseren en delen we het laatste nieuws. Ook worden hier oproepen
gedaan om zaken op te lossen, zoals bijvoorbeeld het vinden van vrijwilligers voor specifieke taken. Kom naar
deze sessies omdat er veel belangrijke dingen besproken worden.

Dagelijks
Verschillende tenten

Culturele Programma

Muziekbandjes, singer-songwriters, poëzie, verhalenvertellers en film; het culturele programma is een mix van
verdieping, verbinding en vermaak. (Voor meer informatie zie de bijlage, www.code-rood.org of bij de info-tent)

Dagelijks
Verschillende tenten

Open Space

Open Space is ruimte voor deelnemers van het Code Rood kamp om zelf een workshop of een talk aan te
bieden aan de beweging. Om een open space sessie te leiden moet je bij de info-tent langs om in te schrijven
voor een van de beschikbare tent/tijdslots. Open Space sessies worden ook aangekondigd op een groot bord
bij de info-tent.

Dagelijks
Grote Circus Tent

Vrijdag, zaterdag en zondag
om 11.00 en 14.30 uur
AG Tent

Nederlands met Engelse vertaling

VRAAG EN ANTWOORD • Nederlands en Engels

Juridisch Spreekuur

Kom met vragen over de juridische gevolgen van actievoeren naar de AG-tent. Ook kun je hier je AG-briefje
invullen en je identiteitsgegevens voor bewaring afgeven.

ZATERDAG, 25 AUGUSTUS
Zaterdag
10.00 - 18.00 uur
Stroomversnellerstent
en veld

TRAINING • Nederlands met Engelse vertaling • Handen • 8 uur

Actietraining voor nieuwkomers

Deze training is voor diegene die voor het eerst mee willen doen (of twijfelen mee te doen) aan een massale
burgerlijke ongehoorzaamheidsactie. Door middel van oefeningen en spellen kom je er achter waar je bij stil moet
staan. Want wat is een affiniteitsgroep? Wat is een buddy? Wat moet je weten over jouw rechten en hoe ga je om
met obstakels? Tijdens deze actieve workshop komt het allemaal voorbij.
Stroomversnellers is een trainerscollectief ter ondersteuning van grassroots-bewegingen, organisaties en individuen die streven naar een rechtvaardige en
duurzame wereld. Via trainingen bieden ze ondersteuning bij zaken als campagnes, bewegingsopbouw, strategiewerk en directe actie.

Zaterdag
11.00 uur
Grote Circus Tent

Zaterdag
11.00 uur
Kleine Circus Tent

PANEL • Nederlands • Hoofd • 90 min

Gasmaffia:
Gas problematiek in Nederland
WORKSHOP • Engels • Handen • 90 min

Menselijke Stop Gas-Stop Fracking
Wereldkaart

Een korte reis door het wetgevings-labyrint van de Nederlandse staat en de ‘Olies’, Shell, en Exxon. Sinds de
vondst van het Groningenveld zijn deze partijen in overleg hoe het Nederlandse
staatsbestel zo in te richten dat het gas maximaal geld opbrengt, en zo weinig mogelijk kost aan
schadevergoedingen.
Yfke Eijgelaar, geboren en getogen Groninger, vergroeid met het Hogeland zet zich in tegen de plundering van de provincie, en de omkoop-praktijken die
gebruikt zijn om Gemeenten decennia lang tot medewerking te verleiden. Yfke is lid van de Groninger Bodem Beweging, maar is ook actief als onafhankelijk strijder en zal
met een paar lokale vrienden uit de strijd een introductie geven over de gasproblematiek.

De gas industrie is razendsnel aan het globaliseren; in plaats van duurzame energie wordt gas als een schone,
groene vervanging voor olie en kool verkocht. Samen zullen we een menselijke kaart maken van de grootste
transportketens van deze gevaarlijke fossiele brandstof. Als je niet in Groningen woont, in de buurt van een
pijplijn, transport terminal, of frackingsgebied, dan woon je waarschijnlijk naast een bank die deze activiteiten
financiert! Dus, wat ga je er aan doen? Op en rond 13 oktober zal er een internationale mobilisatie plaatsvinden
tegen gas en fracking — leer meer over Gasdown-Frackdown en identificeer de doelen — stop gas, stop
fracken, sta op!
Gastivist Collective is een kleine groep van internationale klimaatactivisten wiens doel het is grassroots-groepen die nieuwe gas infrastructuren bevechten te
ondersteunen. Door de uitwisseling van informatie tussen NGO‘s en lokale groepen te faciliteren en mensen met elkaar in contact te brengen, dragen wij aan het opbouwen van
een beweging die de gaswinning zal stoppen en een energietransitie naar een hernieuwbaar en gemeenschappelijke energiesysteem zal brengen.

ZATERDAG, 25 AUGUSTUS
Zaterdag
14.30 uur
Grote Circus Tent

PANEL • Engels • Hoofd • 90 min

Waarom gas stinkt! – Over de
internationale gasstrijd
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Kom en vind uit waarom zoveel groepen in Europa weerstand bieden tegen nieuwe gasinfrastructuren. Leer
hoe we ze kunnen helpen in hun strijd. We zullen verkennen waarom gas voor zowel het klimaat als de sociale
rechtvaardigheid slecht is, welke infrastructuren in Duitsland en Europa gepland staan, en waarom we juist nu
een goede kans maken met het ondernemen van actie. We zullen bediscussiëren hoe we deze nieuwe fossiele
projecten in Nederland en buitenland tegen kunnen gaan.
Verschillende Gastivisten

Zaterdag
14.30 uur
Kleine Circus Tent

Zaterdag
14.30 uur
Workshop Tent Rood
Zaterdag
16.30 uur
Grote Circus Tent

PANEL • Nederlands met Engelse vertaling • Hart • 90 min

Energie Democratie:
Het opnemen tegen multinationals
en de Energy Charter Treaty
WORKSHOP • Nederlands • Handen • 90 min

Klimaatgesprekken
PANEL • Engels • Hoofd • 90 min

Wie profiteert? – Klimaatverandering,
energiezekerheid, conflict en migratie

Hoe kunnen we met de strijd voor een rechtvaardige en democratische energietransitie, de macht van energie
multinationals tegengaan en investeringsverdragen, zoals de Energy Charter Treaty, om zeep helpen? In deze
sessie bespreken we aan de hand van voorbeelden hoe het verzet tegen extractivisme, privatiseringen en energie
armoede hand in hand gaat met een solidaire, breed-gedragen strijd voor radicale gelijkwaardigheid, eerlijke
groene banen en klimaatrechtvaardigheid.
Ike Teuling is klimaatactivist, journalist, campaigner, Rotterdammer, Shellwatcher, en werkzaam bij MilieuDefensie • Lavinia Steinfort is specialist op
publieke alternatieven bij Transnational Institute • Jelle de Graaf is Duoraadslid Democratie, Digitale Stad, Duurzaamheid en Voedsel in Amsterdam • Vertegenwoordiger
van de FNV

Gesprekken over klimaatverandering zijn niet altijd makkelijk. In deze workshop leren we hoe we een effectief
gesprek kunt voeren over klimaatverandering en mensen mee kunnen nemen in de veranderingen die nodig zijn.
Deze workshop wordt geleid door Anneke Wensing van stichting KlimaatGesprekken

Presentatie en discussie over de verbanden tussen klimaatverandering, energieveiligheid, (gewapend) conflict
en gedwongen migratie. Ook wordt er gekeken naar de manier waarop de militaire- en veiligheidsindustrie in
het kader van deze zaken winst maakt. Het panel bestaat uit vertegenwoordigers van Transnational Institute
(TNI), Stop Wapenhandel, Stop the War on Migrants en de Darfur Union. Deze sessie zal beargumenteren dat
het van kritiek belang is dat vredes-, milieu-, migratie- en internationale rechtvaardigheidsactivisten de krachten
bundelen om deze problemen op de kruispunten van hun werkvelden op te lossen. Deze sessie is georganiseerd in
samenwerking met Transnational Institute (TNI) & Stop Wapenhandel.
Mark Akkerman is onderzoeker bij Stop Wapenhandel (Dutch Campaign Against Arms Trade). Hij is ook schrijver en campagnevoerder rondom het
‚greenwashen‘ van wapenhandel en de militarisering van reacties op klimaatverandering. Vertegenwoordiger van de Darfur Union; Vertegenwoordiger van Stop the War
on Migrants; Vertegenwoordiger van het Transnational Institute

Zaterdag
16.30 uur
Kleine Circus Tent

Zaterdag
20.00 uur
Grote Circus Tent

WORKSHOP • Meertalig • Handen • 90 min

Speed dating voor actievoerders
en campagneleiders
PANEL • Engels • Hart • 90 min

Internationaal panel:
Van energietransitie naar
systeemtransitie

Tijdens deze workshop kun je in contact komen met actievoerders en organisaties die binnen en buiten
Nederland actief zijn op het gebied van gas en klimaat. Of je nu in contact wilt komen met mensen bij jou in de
buurt om actief te worden, of juist wilt netwerken met andere actievoerders om coalities te bouwen, bij deze
workshop zit je goed.
Dhjana is schrijver, filmmaker, actievoerder en duurzaam activisme trainer.

Hoe bewegen we van een verandering van energiebronnen en -industrieën naar een verandering van
machtsstructuren? Deze paneldiscussie verkent hoe de verschillende strijden tegen fossiele brandstof zijn
verbonden met historische structuren van politiek en macht. We zullen leren over de Groningse gasstrijd, de
teerzandstrijd in het VK, de inheemse Mapuche strijd in Chili, en de machtsdynamiek rond het organiseren van
klimaatrechtvaardigheid. Door deze strijden te verbinden en ze in een historische en mondiale context te plaatsen,
zullen we onderzoeken wat er moet gebeuren om de omstandigheden die onze planeet en onze levens bedreigen
radicaal te transformeren.
Suzanne Dhaliwal is een advocaat-provocateur, interdisciplinair kunstenaar, docent en trainer in milieu en sociale rechtvaardigheid. Sandra Beckerman
is een politicus voor de socialistische partij en heeft een langdurige, openhartige stem tegen de gasindustrie. Stephanie Collingwoode Williams is een maatschappelijk
werker, student antropologie, dichter en activist. Maria Railaf Zuniga is a human rights advocate and spokesperson for Mapuche Foundation FOLIL, an indigenous-led
human rights organization. • Deze paneldiscussie wordt geleid door Chihiro Geuzebroek, de regisseur van de klimaatrechtvaardigheidsfilm Radical Friends, een activist,
campagneleider en publiekspreker.

ZONDAG, 26 AUGUSTUS
Zondag
11.00 uur
Grote Circus Tent

PRESENTATIE • Engels • Hoofd • 90 min

Is gas als transitiebrandstof
een groene leugen?
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Gas is een transitiebrandstof”, zo wordt ons voorgehouden. Miljoenen zijn geïnvesteerd in een LNG-terminal
in Rotterdam, miljarden in de exploitatie van nieuwe gasvelden in landen zoals Mozambique. Is dit een slimme
besteding van geld, tijd en energie, of wordt hier voorbij gegaan aan het feit dat we binnenkort van het gas af
moeten? We vragen onderzoeksjournalist Jilles Mast (PAJ) om te vertellen over gas als transitiebrandstof.
Jilles Mast is onderzoeksjournalist bij PAJ en heeft onder meer onderzoek gedaan naar de introductie van LNG in het transport en gaswinning in
Mozambique.

Zondag
11.00 uur
Kleine Circus Tent

PRESENTATIE • Engels • Handen • 90 min

Bevrijd de Bodem

Industriële landbouw is een van de belangrijkste oorzaken van de klimaatcrisis. Naast veeteelt, veranderingen in
landgebruik en transport is ook het gebruik van synthetische meststoffen verantwoordelijk voor een groot deel
van de uitstoot van broeikasgassen. Hiervoor worden enorme hoeveelheden aardgas gebruikt. De alternatieven
zijn echter al beschikbaar en overal om ons heen. Wat we nodig hebben is verzet tegen het industriële
landbouwsysteem en de enkele bedrijven die het beheersen. We zullen de twee campagnes Free the Soil en Fossil
Free Agriculture presenteren en iedereen uitnodigen mee te doen aan de campagnes en de massale actie in de
zomer van 2019.
Climate Collective is een affiniteits-georienteerde, directe actie groep uit Denemarken die zich inzet voor klimaatrechtvaardigheid. • ASEED is een actie
organisatie uit Amsterdam. Al jaren voeren zij campagnes mbt agricultuur en klimaatverandering.

Zondag
11.00 uur
Workshop Tent Rood

PRESENTATIE • Nederlands • Hart • 75 min

Vreedzaam Verzet

Wanneer we dweilen met de kraan open is het tijd de kraan te vinden en dicht te draaien. Tijdens deze workshop
zullen we diep graven naar de kraan die de voedingsbodem is voor het ineenstorten van onze huizen, onze
rechtsstaat, en onze levens zelf. Daar, bij de bron, trekken wij een grens en staan op, om nooit meer te gaan
zitten. In vrede, als één volk, met één stem: tot hier en niet verder: Ons leven, én het leven van onze planeet, is
belangrijker dan welke rekensom dan ook! Deze workshop laat ons begrijpen, voelen en vertrouwen dat wij dit
kunnen, en doen!
Irene Hadjidakis – van Schagen, De Grenswaker, is stervensbegeleider met verpleegkundige en filosofische achtergrond, gespecialiseerd op individuele
en collectieve levensvragen. Ze zet zich in voor vrede in een wereld die draait op oorlogseconomie en draagt bij aan het terugdringen van marktwerking uit het publieke
domein, ter bescherming van de aarde en het leven dat zij draag

Zondag
11.00 uur
Artspace

WORKSHOP • Engels • Handen • 90 min

In verzet geworteld

Het bruinkoolmijngebied in Rijnland (Duitsland) is Europa‘s grootste bron van CO2. De open groeve heeft een
enorme destructieve impact op natuur, agricultuur en populatie. Maar het verzet tegen de mijn is de laatste jaren
gegroeid: van demonstraties en burgerlijke ongehoorzaamheidsacties tot de bezetting van een bos. In 2018 is
de anti-kool groep ausgeCO2hlt samen gaan werken met Oliver Scheibler. Zij hebben de prachtige verhalen van
het diverse verzet in een 1,8 × 1,3 meter afbeelding verzameld. Tijdens de workshop zal de zwart-wit tekening
gebruikt worden om de impact van de bruinkool te laten zien, evenals de huidige verzetsacties. We zullen ook
laten zien wat er in de herfst van 2018 te gebeuren staat. Dan wil RWE, de eigenaar van de mijn, het laatste
stukje Hambach bos kappen. Dit bos is een belangrijke speerpunt van de Europese beweging tegen fossiele
brandstof geworden.
ausgeCO2hlt is een grassroots groep voor klimaatrechtvaardigheid. Hun focus is de strijd tegen bruinkoolmijnen in het Rijnland, Duitsland. Ze zijn onderdeel
van het European Climate Justice Action (CJA) netwerk.

Zondag
14.30 uur
Grote Circus Tent

GROEPSGESPREK • Nederlands • Handen • 90 min

Nood breekt wet? De theorie achter
burgerlijke ongehoorzaamheid

Code Rood roept op tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid.’ Maar wat is dat eigenlijk precies? Het impliceert dat
men bewust en openlijk handelt in strijd met de wet. Maar hoe kan dit in een democratische samenleving worden
gelegitimeerd? En is iedere vorm van illegale actie daarmee ook geoorloofd? In deze inleidende presentatie maakt
men kennis met het filosofische debat over burgerlijke ongehoorzaamheid, en de verbanden en verschillen met
andere vormen van politiek activisme. Uiteindelijk wordt gepleit voor een kritische herwaardering van het begrip
‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ in de hedendaagse context.
Mathijs van de Sande is politiek filosoof en docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is lid van de linkse basisorganisatie Doorbraak.

Zondag
14.30 uur
Kleine Circus Tent

PANEL • Engels • Handen • 90 min

Verbeelding aan de macht:
over kunst en activisme

In deze paneldiscussie staat kunst centraal. Welke rol speelt zij in het publieke debat en hoe kan zij het activisme
verder brengen? Wie zijn de voorbeelden en wat zijn de strategieën? Flashmob performances tegen de
sponsoring van de fossiele industrie, gemeenschapsprojecten die racisme en onrechtvaardigheid op de kaart
zetten, utopische en dystopische science fiction verhalen, in dit gesprek worden verschillende vormen van kunst
en activisme besproken.
Teresa Borasino (geb. 1978, Lima, woont en werkt in Amsterdam) is beeldend kunstenaar en activist. Haar werk adresseert de klimaatcrises in verschillende
vormen - performance, installatie, grafisch ontwerp en directe actie. Ze is medeoprichter van Fossil Free Culture NL. • Patricia Kaersenhout (1966) is een Nederlandse
visueel kunstenaar en cultureel activist. De rode draad in haar werk is een onderzoek naar de Afrikaanse Diaspora, die ze in verband brengt met de geschiedenis van de
slavernij, racisme, feminisme en seksualiteit. • Sumugan Sivanesan (Berlijn/Sydney) is een anti-disciplinaire kunstenaar en schrijver. Hij werkt veelvuldig samen en is oa
geïnteresseerd in geschiedenissen van antikolonialisme, migratie, activistische media, niet-mensenrechten en verschillende vormen van uitsterven. • Deze paneldiscussie wordt
geleid door Harriet Bergman.

ZONDAG, 26 AUGUSTUS
Zondag
14.30 uur
Workshop Tent Rood

WORKSHOP • Engels • Hart • 180 min

Uitgesproken (verhalen vertellen)
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Dit is een workshop over ‚openbaar spreken en verhalen vertellen’, met een intersectionele, inclusieve en bewuste benadering. Door eenvoudige en directe manieren te vinden om hun klachten te uiten, zullen mensen leren de
feiten en hun passies te gebruiken om zinvolle verhalen en progressieve acties en gebeurtenissen te scheppen.
De workshop wordt geleid door Fifth Friday Sisterhood, een pleitbezorgingsplatform dat is gericht op het bieden van training en ondersteuning aan alle
sociale / civiele groepen, organisaties en individuen die veranderingen eisen in politiek beleid, wetten, bestuursorganen en instellingen.

Zondag 14.30 /
Maandag 11.00 uur
Artspace

Zondag
16.30 uur
Grote Circus Tent

WORKSHOP • Handen

Hier worden de actiepakken beschilderd, spandoeken gemaakt en wat niet nog meer. !WIJ ZIJN TEGEN GAS!

Workshop: Banners en props voor
de actie
PRESENTATIE • Engels • Hoofd • 90 min

Learning to fight a in a warming world
— lezing door Andreas Malm

De grafieken wijzen nog steeds in de verkeerde richting: meer kapitaal geïnvesteerd in fossiele brandstoffen,
toenemende concentratie van CO2 in de atmosfeer, escalerende klimaatrampen over de hele wereld, en de
opkomst van klimaatverandering ontkennend extreemrechts. Hoe bestrijden we de rampspoed van deze ‘businessas-usual’? Deze lezing bespreekt verschillende obstakels en mogelijkheden voor een militante, populaire strijd
voor klimaatrechtvaardigheid in de huidige conjunctuur. Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met
het 2.Dh5 Festival.
Andreas Malm doceert Human Ecology aan de Lund University in Zweden. Hij is de auteur van Fossil Capital (2016), die de Isaac and Tamara Deutscher
Memorial Prize won, en recentelijk The Progress of This Storm (2018).

Zondag
16.30 uur
Kleine Circus Tent

Zondag 16.30 en
Maandag vanaf 14.30 uur
Stroomversnellerstent
Zondag
21.30 uur
Grote Circus Tent

WORKSHOP • Engels • Handen • 90 min

Zucker im Tank — kleine-groepacties
in het Rijnland
WORKSHOP • Nederlands en Engels • Hart

Affiniteitsgroepen maken
MUZIEK • Nederlands en Engels • Hart

Liedjes en Leuzen

Leer meer over de bruinkool mijnen in het Rijnland gebied! Deze workshop geeft informatie over de
koolinfrastructuur en kleine acties in Rijnland, Duitsland. We gaan het hebben over mobilisatie voor
affiniteitsgroep acties, hoe het terrein er uit ziet, waar interessante locaties zijn, en hoe beweeg je je er doorheen
zonder gezien te worden.
Zucker im Tank voert campagne voor kleine-groepacties tegen bruinkool en zet zich in voor andere emancipatoire strijden.

Onderdeel van een actie voorbereiden is het maken van een affiniteitsgroepje. Deze sessie helpt in het vormen
van groepjes op basis van voorkeuren waar je je zelf prettig bij voelt tijdens een actie. Kom hier naartoe als je nog
geen affiniteitsgroep hebt. Ervaring leert dat het belangrijk is in kleine groepjes in plaats van alleen een actie in te
gaan.
Dus jullie denken dat jullie kunnen protesteren. Maar stilzitten tijdens een blokkade kan vermoeiend zijn en de
pers kan op misleidende wijze verslag doen van het protest. Hoe kunnen jullie de kracht laten zien, de missie, de
visie op verandering, het collectieve samenzijn? Liedjes en leuzen zijn een bewezen middel om de energie een
boost te geven en de kern van het protest te formuleren. Kom, luister, zing en schreeuw. Neem je kli-maten mee!
Florian Wolff, singer songwriter uit Groningen, combineert zijn talent voor muziek (finalist Grote Prijs van Nederland en speelde op 3FM bij Serious Talent)
met activisme en neemt met zijn enthousiasme vele anderen mee.

Zondag
21.30 uur
Kampvuur

GROEPSGESPREK • Meertalig • Hart

Stories of the Underground: verhalen
vertellen rond het kampvuur

Verhalen uit de frontlinies van het sociale verzet. Verhalen die je niet op het nieuws ziet of in de krant leest. Van
mensen die risico’s durven te nemen voor de zaken waar ze in geloven. Of dat nu gaat om het weerstand bieden
tegen de gaswinning in Groningen, de kolenmijnen in Duitsland, het confronteren van ‘big business’, of het helpen
van vluchtelingen in en rond de Middellandse zee. Ben je geïnteresseerd jouw verhaal te vertellen? Je kunt je
gedurende de dag inschrijven.

MAANDAG, 27 AUGUSTUS
Maandag 10.00,
14.00, 16.30 uur
Grote Circus Tent
Maandag
11.00, 14.30, 16.30 uur
Kleine Circus Tent
Maandag
11.00 uur
Workshop Tent Rood
Maandag
de hele dag
AG Tent

WORKSHOP • Nederlands met Engelse vertaling • Handen • 120 min

Actie Training
Hart • 60 min

Support & Recovery briefing
WORKSHOP • Engels • Handen • 90 min

Veerkracht tijdens acties
WORKSHOP • Nederlands en Engels • Hoofd

Legal Workshop Formulier + Q&A
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Oefening baart kunst. Deze actietrainingen bereiden je voor op verschillende situaties die je tegen kan komen in actie.
Diverse trainers van het Stroomversnellers trainerscollectief netwerk.

Actie ondernemen voor (klimaat)rechtvaardigheid is zowel noodzakelijk als goed, maar er kunnen ook stressvolle
gebeurtenissen plaatsvinden. Deze workshop geeft je tools en tips over hoe je elkaar vóór, tijdens en na de actie kunt
ondersteunen, evenals informatie over de ondersteuning die door ons S&R-team worden aangeboden.

Hoe om te gaan met mentale, fysieke en emotionele stress voor, tijdens en na acties. Deze training is bedoeld
voor mensen die mee gaan doen met de Code Rood actie.
Dhjana is schrijver, filmmaker, actievoerder en duurzaam activisme trainer.

Tijdens deze workshop bespreken we juridische risico‘s en gevolgen van de actie, hoe je goed voorbereid kan
zijn op deze risico‘s, en wat we verwachten van de politie in de komende dagen. Ook is er uitgebreid de tijd om
vragen te stellen en te beantwoorden.
Vanuit de legal team werkgroep wordt er gezorgd voor de nodige informatie om goed voorbereid de actie in te gaan.

Maandag
14.30 uur
Workshop Tent Rood

WORKSHOP • Nederlands • Handen • 90 min

Verhoortraining

In deze praktische workshop gaan we in op de situatie als je bij een actie of demonstratie gearresteerd wordt. Je
leert over de volgende onderwerpen: Wat moet je van tevoren doen? Wat zijn je rechten en mogelijkheden als
je gearresteerd wordt? Hoe zorg je er voor dat jijzelf en anderen zo min mogelijk in de problemen komen? Wat
zijn de verschillende verhoortechnieken en hoe kan je daar het beste op reageren? Ook gaan we in op nazorg en
vervolg: wat is belangrijk?
Dhjana is schrijver, filmmaker, actievoerder en duurzaam activisme trainer.

Maandag
vanaf 11.00 uur
Stroomversnellerstent
Maandag
14.30 uur
Veld
Maandag
16.30 uur
Workshop Tent Rood
Maandag
16.30 uur
Artspace

WORKSHOP • Nederlands met Engelse vertaling • Hart

Affiniteitsgroepen maken
WORKSHOP • Nederlands en Engels • Handen

Oefenen vinger structuur
WORKSHOP • Nederlands en Engels • Handen

EHBO training
WORKSHOP • Nederlands of Engels of beide • Hart • 120 min

Creatief Verzet tegen Olie en Gas
Sponsoring

Onderdeel van een actie voorbereiden is het maken van een affiniteitsgroepje. Deze sessie helpt in het vormen
van groepjes op basis van voorkeuren waar je je zelf prettig bij voelt tijdens een actie. Kom hier naartoe als je nog
geen affiniteitsgroep hebt. Ervaring leert dat het belangrijk is in kleine groepjes in plaats van alleen een actie in te
gaan.
Dit tijdvak geeft gelegenheid aan de verschillende vingers (actiegroepen) om te oefenen met tactische
manoeuvres of blokkadetechnieken en te spreken over interne organisatie tijdens de actie.

Vanuit de EHBO groep wordt er een training gegeven voor hoe je mee kan helpen in eventuele eerste hulp mocht
dat nodig zijn.

In heel Europe roepen vele groepen iconische musea op om hun sponsorcontracten met de fossiele industrie stop
te zetten. Het doel is om de sociale licentie die deze industrie nodig heeft om door te kunnen gaan te eroderen.
In Nederland ontwikkelt Fossil Free Culture NL (FFC-NL) een reeks ongehoorzaamheids-performances om het
‘kunstwassen’ te confronteren. FFC-NL zal een praktische workshop over hun artistieke tactieken geven en laten
zien hoe ze die in hun grotere campagne strategie integreren. De workshop biedt de mogelijkheid een interventie te
ontwikkelen die het door de Gasunie en GasTerra gesponsorde Groninger Museum uit zal dagen.
Fossil Free Culture is een collectief van kunstenaars, activisten en onderzoekers en kritische stemmen die samenwerkt op de kruizing van kunst en klimaat
activisme. Het doel is om de financiering van de fossiele industrie in publieke culturele instituten in Nederland te ontmantelen. FFC-NL zijn toegwijd om het imago van de
fossiele industrie en hun sociale acceptatie van hun business te laten dalen.

Maandag
16.30 uur
Veld

WORKSHOP • Meertalig • Handen • 60 min

Rhythms of Resistance
(dans)workshop

Je hebt ons misschien wel eens horen spelen op een actie of demonstratie. Tijdens Code Rood zijn wij er ook
weer bij om te zorgen voor revolutionaire grooves (en om jullie trommelvliezen te teisteren)! Voordat de actie
begint willen we graag aan zo veel mogelijk mensen onze dansjes leren en samen leuzen oefenen. Zo kunnen we
tijdens de actie op het juiste moment een feestelijke uitstraling hebben en zelf veel plezier hebben.
Rhythms of Resistance is een transnationaal netwerk van actiegroepen met antikapitalistische, feministische, antiracistische en andere emancipatoire
idealen. Join the groove!

DINSDAG & WOENSDAG 28/29 AUGUSTUS
Dinsdag,
woensdag
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ACTIE !

DONDERDAG, 30 AUGUSTUS
Donderdag
14.30 uur
Grote Circus Tent

WORKSHOP • Nederlands of Engels of beide • Hart • 120 min

EARS: Duurzaam activisme workshop

Deze workshop, die voortkomt uit de Sustaining Resistance trainingen van Ecodharma en het Ulex centrum,
biedt een waaier aan praktische tools die ons activisme effectiever en duurzamer kunnen maken. Deze methoden
kunnen ons helpen om burnouts van activisten te voorkomen, om onze veerkracht te vergroten bij het te lijf
gaan van gebeurtenissen met hoge spanningen, zoals politiegeweld en repressie, en om meer effectiviteit en
wederzijdse zorg in onze gemeenschappen te integreren. De barricades op... maar dan wel met een lange adem.
Dhjana is schrijver, filmmaker, actievoerder en duurzaam activisme trainer.

Donderdag
16.30 uur
Grote Circus Tent

Nederlands of Engels of beide • Handen • 90 min

Open Mic: Toekomstige evenementen

Wat gaat er de komende tijd in Groningen en daarbuiten gebeuren? Tijdens deze Open Mic kan iedereen
campagnes, acties en evenementen aandragen, zodat we allemaal weten waar we onze blikken in de nabije en
verre toekomst op kunnen richten!
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11.00 – 12.30

13.00

OPBOUW
8.00

Grote Tent

10.00 – 11.00

13.00

14.30 – 16.00

16.30 – 18.00

14.30 – 16.00

16.30 – 18.00

Plenair
Juridisch Spreekuur
8.00

Grote Circus Tent

18.30

10.00 – 11.00

11.00 – 12.30

Plenair

Kleine Circus Tent

Juridisch

A

Facilitatie

A

20.00 – 21.30

8.00

DONDERDAG, 23

18.30

20.00 – 21.30

20.00

8.00

VRIJDAG, 24

Plenair

Grote Tent
AG Tent

14.30 – 16.00

16.30 – 18.00

Gasmaffia: Gas problematiek in
Nederland

Waarom gas stinkt!
Over de internationale gasstrijd

Wie profiteert? - Klimaatverandering,
energiezekerheid, conflict en migratie

Menselijke Stop Gas-Stop Fracking
Wereldkaart

Energie Democratie: Het opnemen tegen
multinationals en de Energy Charter Treaty

Speed dating voor actievoerders en
campagneleiders

Workshop Tent Rood

18.30

20.00 – 21.30
Internationaal panel: Van
energietransitie naar systeemtransitie

20.00

8.00

Kleine Circus Tent
Workshop Tent Rood

O P E N S PA C E

O P E N S PA C E

AG Tent

Juridisch Spreekuur

ZATERDAG, 25
Grote Circus Tent

Klimaatgesprekken

Workshop Tent Groen

Overige

ONTBIJT

Juridisch Spreekuur
13.00

EARS

Plenair

Intro Code Rood, Groningen Verhalen,
EG en meer

AG Tent
ZATERDAG, 25

11.00 – 12.30

A

O P E N S PA C E

VRIJDAG, 24

Inhoudelijk programma

Muziek

10.00 – 11.00

A

Muziek

8.00

Actievoorbereiding

AVOND
ETEN

OPBOUW

DONDERDAG, 23

19
A

LUNCH

OPBOUW

ONTBIJT

LEGENDA

A

3. OVERZICHT PROGRAMMA

Workshop Tent Groen

Juridisch Spreekuur

AG Tent

Stroomversnellers Tent

Actie training voor nieuwkomers

Actie training voor nieuwkomers

Stroomversnellers Tent

Veld

Actie training voor nieuwkomers

Actie training voor nieuwkomers

Veld

14.30 – 16.00

16.30 – 18.00

18.30

20.00 – 21.30

21.30 – 23.00

Is gas als transitiebrandstof een
groene leugen?

Nood breekt wet? De theorie achter burgerlijke
ongehoorzaamheid

Learning to fight in a warming world,
with Andreas Malm

Muziek

Plenair

Strijdliedjes en
slogans

Kleine Circus Tent

Bevrijd de Bodem

Verbeelding aan de macht:
over kunst en activisme

Zucker im Tank - kleine-groepacties in
het Rijnland

Workshop Tent Rood

Vreedzaam Verzet

11.00 – 12.30

Plenair

13.00

Uitgesproken

O P E N S PA C E

Workshop Tent Groen
AG Tent

O P E N S PA C E

Grote Circus Tent

10.00 – 11.00

Juridisch Spreekuur

8.00

Kleine Circus Tent

(verhalen vertellen)

Workshop Tent Rood
Workshop Tent Groen

Legal Workshop (ENG) + Spreekuur

AG Tent

Stroomversnellers Tent

Stroomversnellers Tent

Artspace Tent

In verzet geworteld

Workshop: Banners en props voor de actie

Affiniteitsgroepen maken

Artspace Tent
Stories of the Underground: verhalen
vertellen rond het kampvuur

Veld
8.00

10.00 – 11.00

Plenair

Workshop Tent Rood
AG Tent
Stroomversnellers Tent
Artspace Tent

13.00

Actie training 1
(10.00-12.00)

Grote Circus Tent
Kleine Circus Tent

11.00 – 12.30

Support & Recovery briefing (11-12)
Veerkracht tijdens acties

Legal Workshop
Formulier + Q&A

14.30 – 16.00

16.30 – 18.00

Actie training 2
(14.00-16.00)

Actie training 3
(16.30-18.30)

Support & Recovery briefing (14.30-15.30)
Verhoortraining

Legal Workshop
Formulier + Q&A
Affiniteitsgroepen maken (15.00-16.00)

Workshop: Banners en props voor
de actie

Veld
ACTIE

ACTIE

Legal Workshop
Formulier + Q&A

Grote Circus Tent

Affiniteitsgroepen maken

Grote Circus Tent

Stroomversnellers Tent
Artspace Tent
Veld

20.00 – 21.30

20.00 – 21.30
Plenair & Party

DONDERDAG, 30

MAANDAG, 27

AG Tent

Rhythms of Resistance (dans) workshop
(16.30-17.30)

ACTIE

8.00

Workshop Tent Rood

Affiniteitsgroepen maken (17.00-18.00)

ACTIE

Veld

Kleine Circus Tent

Plenair (actie update)

WOENSDAG, 29

11.00 – 12.30

14.30 – 16.00

16.30 – 18.00

20.00 – 21.30

Plenair – Evaluatie

EARS: Duurzaam activisme workshop
(14.30-16.30)

Open Mic: Toekomstige evenementen &
Volgende stappen

Plenair

AFBOUW

AFBOUW

AFBOUW

VRIJDAG, 31

Plenair
+ rally oefening

EHBO training

Grote Circus Tent

Grote Circus Tent

21.30 – 22.00

Creatief Verzet tegen Olie en Gas
Sponsoring
Oefenen vinger structuur

DINSDAG, 28

20.00 – 21.30

Support & Recovery briefing (16.30-17.30)

Legal Workshop
Formulier + Q&A

Affiniteitsgroepen maken
(15.00-16.00)

18.30

Ontbijt maken bij
keuken tafels

MAANDAG, 27

ZONDAG, 26
Grote Circus Tent

O P E N S PA C E

8.00

Muziek

ZONDAG, 26

ACTIE

DINSDAG, 28
Grote Circus Tent
WOENSDAG, 29
Grote Circus Tent
DONDERDAG, 30
Grote Circus Tent
VRIJDAG, 31

4. ACTIE CONSENSUS
30 juni 2018 – Deze actie consensus is een collectief
raamwerk waar alle deelnemers aan de Code Rood
actie in Groningen eind augustus zich aan verbinden. Deze tekst is grotendeels gebaseerd op de actie
consensus ontwikkeld door Ende Gelände in Duitsland
en de actie consensus van Code Rood voor de actie in
de haven van Amsterdam op 24 juni 2017. Een grote
groep individuen en werkgroepen hebben in verschillende fases aan deze tekst gewerkt in een collectief
proces met openlijk toegankelijke discussies. Aan het
eind hiervan is de actie consensus in twee stappen
goedgekeurd, op de actieconferentie van Code Rood
op 6 mei en op 30 juni 2018.
Het doel van de actie consensus is om de actie transparant en toegankelijk te maken voor alle deelnemers:
mensen met meer en minder actie-ervaring, met
verschillende lichamelijke en mentale fitheid, et cetera. De actie consensus draagt uit dat we voorzichtig
met elkaar omgaan en elkaar ondersteunen, ook in
een grote actie als Code Rood. “Wij zeggen wat wij
doen, en we doen wat we zeggen.” Alle mensen die
deze consensus aanvaarden zijn welkom om zich aan
te sluiten bij de actie. Vanwege het uitgebreide en
zorgvuldige proces en met het oog op de doelen die
ermee worden nagestreefd is de actie consensus erg
belangrijk voor ons. Wij zullen ons daarom inzetten om
ervoor te zorgen dat alle deelnemers aan de actie op
de hoogte zijn van de inhoud van dit document.
Deze zomer zullen wij gezamenlijk het bestaande
verzet in het gaswinningsgebied in Groningen ondersteunen door met daden van burgerlijk ongehoorzaamheid de normale bedrijfsgang van de gaswinning sterk
te ontregelen. Gezien de grote ernst en urgentie van
de gasbevingen, de doelbewust gebrekkige schadeafhandeling en de zichtbaar escalerende klimaatcrisis
achten wij het zowel noodzakelijk als gerechtvaardigd
om een stap verder te gaan – van publieke protesten
naar burgerlijke ongehoorzaamheid.
Rondom het Gronings Ontzet op 28 augustus komen
wij in actie. In Groningen, het grootste gaswinningsgebied van Europa, trekken we een grens. Door bewust
wetten te overtreden plaatsen wij ons in een lange geschiedenis van rechtvaardige en noodzakelijke sociale
strijd. Met dit legitieme verzet keren wij ons tegen het
vernietigen van huizen, bedrijven, historisch erfgoed
en de natuur in Groningen, en de bewuste bureaucratie, onwil, en leugens van de NAM, Shell, Exxon en de
regering die dit mogelijk maken. Als organisatie van
onderop gaan wij in onze actie de confrontatie aan met
deze gevaarlijk samengesmolten macht van bedrijven

5. VEILIGHEID
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die winst boven mens en natuur stellen, en een overheid die dit faciliteert. Daarbij staan wij in solidariteit
met alle mensen wereldwijd die getroffen worden door
de sociale en ecologische vernietiging veroorzaakt
door de fossiele brandstoffen industrie. Wij moeten
zo snel mogelijk volledig stoppen met olie, kolen en
gas om verdere klimaatverandering tegen te houden.
Daarnaast heeft de winning van fossiele brandstoffen
overal ter wereld vernietigende gevolgen voor lokale
gemeenschappen en natuur. Dit besef brengt steeds
meer mensen bij elkaar. Groepen inheemse mensen,
boeren en stedelingen stoppen kolencentrales in India,
pijpleidingen in de VS, bruinkoolmijnen in Duitsland,
fracken in Brazilië en olieboringen in Nigeria. Samen
met hen en vele anderen vormen wij een wereldwijde beweging tegen de verwoesting door de fossiele
industrie.
De actie biedt verschillende niveaus van betrokkenheid. Iedereen die wil deelnemen is welkom om dat op
een manier te doen die bij hen past. Persoonlijke ervaring met vergelijkbare protesten is niet vereist om deel
te nemen. Gebruikmakend van een verscheidenheid
aan spandoeken en symbolische objecten zullen we de
aandacht vestigen op de vele destructieve effecten van
de gaswinning in Groningen en de fossiele brandstof
industrie in het algemeen.
Wij zijn afkomstig uit verschillende regio’s: Groningen,
de rest van Nederland en daarbuiten. Gezamenlijk
zijn wij verantwoordelijk voor het succes van de actie.
Tijdens de actie ondersteunen we elkaars welzijn. We
blokkeren en bezetten met onze lichamen en zullen
machines of infrastructuur niet beschadigen of vernielen. Indien noodzakelijk zullen we door of langs
obstakels van de politie of de NAM bewegen. Onze
actie zal een beeld van diversiteit, creativiteit en
openheid uitstralen. Veiligheid van de actievoerders,
werknemers en omstanders in het gebied van de actie
zijn onze hoogste prioriteit. Wij zullen geen levensgevaarlijk terrein betreden. We zijn grondig voorbereid
voor een veilige uitvoering van onze blokkade, onder
andere door voorafgaand aan de actie trainingen te
volgen. Wij zullen ons uitgebreid informeren over de
veiligheidsregels in de actiezone die samenhangen
met de aanwezigheid van fossiele brandstoffen.
Tijdens de actie zullen we 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 werknemers of de
politie. Onze acties zijn gericht tegen het beleid van
de fossiele brandstoffen industrie, in het bijzonder de

NAM, Exxon, Shell en de overheid. Wij vinden het belangrijk om met respect en zonder vooroordelen met
elkaar om te gaan. Seksistische, racistische en andere
discriminerende uitingen worden niet getolereerd.
We erkennen dat we allemaal zijn gevormd door onze
achtergrond en staan open om van elkaar te leren en
elkaars gevoelens te begrijpen en te erkennen. Indien
nodig kunnen alle actievoerders de support en recovery groep/vertrouwenspersonen benaderen voor ondersteuning.
Wij erkennen dat sociale verandering voortkomt uit
een combinatie van verschillende vormen van verzet,
waaronder legale demonstraties en verrassingsacties
die door kleinere groepen worden voorbereid. Wij
voeren een vooraf aangekondigde burgerlijk ongehoorzame actie uit. Mochten er gedurende de actieperiode
groepen zijn die ook in actie willen komen, dan verzoeken wij hen om de locatie, timing en actievorm te
kiezen op een manier die rekening houdt met de Code
Rood actie en haar deelnemers. We keuren alle pogingen om het verzet tegen gaswinning te gebruiken voor
reactionaire en nationalistische doelen af.
We begrijpen dat werkers afhankelijk zijn van hun
banen om te voorzien in het inkomen voor henzelf en
hun families. Daarom roepen wij op tot de vorming
van een transitiefonds voor werknemers in de fossiele
brandstoffen industrie. 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 economie die al haar bewoners en
al het leven op onze planeet respecteert. Nu en in de
toekomst.
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We zijn met een grote groep mensen, dus laten we
goed op elkaar letten. We maken samen het kamp en
dat betekent dat we ook samen op moeten letten. Als
je mensen op een verdachte manier bezig ziet, meld
het bij de info-tent of bij de mensen die de security
shift doen (telefoonnummer is aangegeven in de infotent).
Veiligheid verzorgen doen we samen. Het zou erg
fijn zijn als je bij een van de security shifts zou willen
helpen. Er zijn shifts van de bewaking de hele dag en
nacht door. Voor meer informatie kan je terecht bij de
info-tent.
In het geval van een noodsituatie laten we een
alarm klinken. Als je dat hoort verzamel dan onmiddellijk 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 is
bij wie je terecht kan. 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. Maak geen vuur in de buurt van droog gras en
in de buurt van tenten.
Op het kamp zijn ook vertrouwenspersonen. Maak
contact met hen bij de infotent.

6. JURIDISCHE INFORMATIE
GEARRESTEERD? DIT MOET JE WETEN.
Als je meedoet aan de Code-Rood actie is er een kans
dat je opgepakt wordt. De arrestantengroep (AG)
staat voor je paraat. Als je tijdens de actie een arrestatie ziet, meld dit alsjeblieft bij de arrestantengroep,
bedenk hierbij wel dat je nooit namen moet noemen
over de telefoon, AG-nummers noemen kan wel.
We hebben Willem Jebbink van Jebbink Soeteman
Advocaten te Amsterdam gevraagd om bijstand te
verlenen na een arrestatie. De advocaat staat met zijn
collega 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 telefoonnummer van de arrestantengroep met een marker op
je lichaam. Je hebt recht op 1 telefoontje. Vraag om je
advocaat en vraag dat de politie de AG voor je belt.
Wij kunnen je helpen en adviseren of je hulp van de
advocaat nodig hebt. Bedenk wel: de politie luistert
mee, noem alleen je AG-nummer en niet je naam
ONDERVRAGING?
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 en je
ID-kaart niet bij je hebt 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 9 uur + 3 dagen en 15 uur =
4 dagen vasthouden. De telling start vanaf het moment dat je wordt 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
• in te gaan op een transactievoorstel, dit geldt als
een schuldbekentenis.
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DE POLITIE MAG:
• foto’s en vingerafdrukken nemen als je anoniem
(NN) bent of in verzekering gesteld wordt. Dit
doen ze hoogstwaarschijnlijk
• 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
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)!! Gezamenlijk anoniem
blijven heeft voordelen: je hebt geen strafblad op je
naam (aantekening in je juridisch uittreksel heet dat
officieel) en je ontregelt de werkzaamheden van het
blauwe team. Ook normaliseer je anonimiteit waar
mensen die niet de juiste papieren hebben profijt van
kunnen 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
NN-nummer (Nomen Nescio), onthoud dit nummer
goed!!
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Vrijheid:

Als je spullen worden teruggegeven, vraagt
de politie je om te tekenen hiervoor. Je hoeft nergens
voor te tekenen. Wanneer 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 aangeven hoe de juridische
procedures zijn en wat daarin je rechten zijn. Institutioneel racisme, 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 nageleefd worden. Dit kan heftige consequenties hebben. Juridisch is het moeilijk je
hiertegen te wapenen, we kunnen dit alleen aankaarten en oproepen elkaar voor, tijdens en na de actie
zoveel mogelijk te ondersteunen en te zorgen dat de
solidariteit onder actievoerders door deze repressieve
politie-acties niet wordt gebroken.
ALGEMEEN BELANGRIJKE PUNTEN
1.

In verzekering:

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
toestaan te bellen bedenk dan wel dat de politie meeluistert.

2.
3.

Vreemdelingenrecht:

Tegenwoordig worden activisten
die hun naam niet bekend willen maken af en toe in
vreemdelingenbewaring geplaatst. Deze handeling is
illegaal, maar de politie doet het toch. Dit betekent
formeel gezien dat aangenomen wordt 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! 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.

4.
5.

6.

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.
Je hebt het recht om je naam NIET te noemen, wat
de politie ook zegt.
VERKLAAR NOOIT IETS OVER JEZELF OF
OVER ANDEREN!!
Hoe meer je vertelt, hoe groter de kans op veroordeling en straf. Vraag waarom je gearresteerd
bent, vraag om je advocaat en zeg verder niets.
Het is de taak van de politie om je veroordeeld te
krijgen, dus zoveel mogelijk bewijzen tegen je te
verzamelen. Wens je toch je principieel te verantwoorden voor de actie, dan is de (enige) plek
daarvoor de rechtszaal waar je een slotwoord
hebt.
De politie is verplicht je te vertellen waarvoor je
bent gearresteerd.
Je hebt het recht om je eigen advocaat te zien
(Willem Jebbink, of een van zijn collega’s van
Jebbink & Soeteman advocaten), maar daar moet
je wel zelf om vragen! Vraag je advocaat altijd om
zijn/haar kaartje.
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
kunnen ze van alles uit de kast halen 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!
11. Tijdens het kamp worden er verschillende trainingen gegeven. Naast de actietrainingen en een
verhoortraining is er een weerbaarheidstraining
(zie hoofdstuk programma). Parallel aan de Legal
Workshops zijn er een aantal briefings vanuit het
Support & Recovery team (S&R) op de dag voor
de actie. Doorlopend kan je terecht in de S&R
ruimte voor informatie, gesprek en ontstresstechnieken. Zie kopje Support & Recovery.
12. Kom voor meer juridische vragen langs bij de AG
tent. Hier kun je ook een AG-briefje invullen, en
je identiteitsdocumenten inleveren voor bewaring
tijdens de actie.

7. HOE VERDER NA DE ACTIE?
Na actievoeren komt bijkomen. Hierbij een paar punten over Support and Recovery:
Actievoeren tegen de gaswinning en voor (klimaat)
rechtvaardigheid is zowel noodzakelijk als goed, maar
er kunnen ook stressvolle gebeurtenissen plaatsvinden. Als we een actie ingaan plaatsen we onszelf willens en wetens in een mogelijk kwetsbare situatie. De
emoties kunnen op verschillende manieren oplopen.
Bij burgerlijke ongehoorzaamheid voor klimaatrechtvaardigheid komt vaak een dosis adrenaline kijken; er
kan (een vorm van) geweld of intimidatie tegen jou of
je kameraden worden ingezet. Dit kan een impact op
je hebben. Soms merk je het meteen, soms pas terug
in ‘de buitenwereld’.
Het Support & Recovery team (S&R/ EARS werkgroep) is aanwezig tijdens de actie en op het kamp. Zij
zijn in S&R getraind en je kunt hen aanspreken voor
ondersteuning als je reacties ondervindt of informatie
nodig hebt. Dit team staat ook in de weken na de actie
paraat voor hen die in een impactvolle situatie terecht
waren gekomen. Op het kamp is er een S&R ruimte
waar je altijd welkom bent om informatie te krijgen
over weerbaarheid (resilience) en herstel (recovery),
een gesprek te hebben of een ontstress-moment te
creëren.
Er zal op het kamp nog een heel praktische weerbaarheidstraining zijn die je kan helpen voorbereiden
op de actie. Daarnaast zullen er briefings zijn over
weerbaarheid en herstel die parallel lopen aan de briefings van het legal team.
Ook is er zorg voor elkaar ondersteunen binnen
de affiniteitsgroepen en buddyparen waarin je samen
afspreekt wat je van elkaar nodig hebt om de actie op
een fijne en weerbare manier uit te voeren. Naast S&R
mensen zullen er vertrouwenspersonen aanwezig zijn
op het kamp, welke je kunt aanspreken als je iets op
het hart hebt, wat niet gerelateerd is aan stressvolle
gebeurtenissen en de reacties daarop.
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VOLGENDE ACTIES VOOR
KLIMAATRECHTVAARDIGHEID
Actie voor rechtvaardigheid smaakt ook naar meer.
Check hieronder een aantal mogelijkheden de komende tijd waar je lokaal of internationaal kan aansluiten
voor collectieve strijd voor klimaatrechtvaardigheid.
Hier alvast een paar momenten
om in de agenda te zetten:
VERVOLG CODE ROOD:
29 september:
7 december:

EVALUATIE CONFERENTIE
CODE ROOD
CODE ROOD BENEFIET FEEST
@ OT301 Amsterdam

KLIMAAT SOCIALS:
22-23 september: Klimaatfestival Milieudefensie
19-21 oktober:
Local Conference of
Youth Netherlands
GRENSVERLEGGENDE ACTIES:
08 september:

Mondiale actiedag:
Rise for climate
22-30 september: Skillshare in Hambi /Hambach
Forest occupation
13 oktober:
Global Gasdown/Frackdown
13 & 14 oktober: Free the Soil mass action meeting
@ Hamburg
25-29 oktober:
Ende Gelände Actie
13-17 november: Hannover Climate & Justice Games
16-18 november: Climate Justice Action network
meeting (Czech Republic)

ZIN OM TE HELPEN?
Code Rood is een grassroots organisatie. Dat betekent dat alles helemaal door vrijwilligers wordt geregeld.
Iedereen die dat wilt heeft een zegje in de besluitvorming. Dus als je wilt meedenken over wat we doen, hoe we
dat doen, wat onze doelen zijn of bijvoorbeeld wat er in het manifest moet komen, dan kun je je bij ons aansluiten. Er zijn 11 verschillende werkgroepen. Vele handen en hoofden maken licht werk. Zo verzorgt de werkgroep
kamp alles voor het kamp, is MeCom onder andere bezig met sociale media en pers, houdt IT & Webteam de
website draaiende, en zo nog veel meer (facilitatie, mobilisatie, intersectionaliteit, programma, EARS, Legal, ...).
Mocht je geïnteresseerd zijn om een info-avond te organiseren, promotiemateriaal te verspreiden, programma’s
te ontwikkelen of acties en strategieën te verzinnen: zie voor emailadressen van de diverse werkgroepen
www.code-rood.org

