
 
 

 

  

 

Beste Marloes, 

We lijken in herhaling te vallen, maar ook deze maand is er weer groot nieuws. 

Waar men voorheen het idee van ecocide als nieuwe internationale misdaad 

maar iets radicaals vond, is nu zelfs het Europees Parlement het erover eens: 

natuurlijk is ecocide een misdaad en nu is het tijd om het wettelijk vast te 

leggen. Times are changing. Graag delen we de laatste ontwikkelingen met je. 

 

 

Europarlementariërs roepen op tot erkenning van 'ecocide' 

Het Europees Parlement heeft donderdag 21 januari jl. de lidstaten opgeroepen 

om de term ecocide als internationale misdaad te laten erkennen door het 

Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC). Concreet gaat het om een 

http://www.stopecocide.nl/
https://www.stopecocide.nl/persberichten-overzicht/het-europees-parlement-verzoekt-dringend-om-ecocide-tot-internationale-misdaad-te-maken


toevoeging (amendement) aan een rapport over de staat van democratie en 

mensenrechten wereldwijd. Het amendement werd ingediend door 

Europarlementariër Salima Yenbou, Frans lid van de Groenen / EVA - 

hierboven afgebeeld. Zij vroeg de opstellers van het rapport een verband te 

leggen tussen het welzijn van mensen en dat van ecosystemen en riep op tot 

ondersteuning van internationale inspanningen om milieumisdrijven aan te 

pakken. Daarvoor was de goedkeuring van het parlement nodig. Een 'kleine 

meerderheid' stemde donderdag voor. 

Vlak hierna, op 27 januari, heeft de milieucommissie van het Europees 

Parlement hierop voortgebouwd en de Europese Commissie en de lidstaten 

opgeroepen om "bewustwording te creëren en oplossingen te promoten voor 

de bescherming van milieurechten en de erkenning van ecocide in het 

internationaal recht." 

Dit is een enorm grote stap voorwaarts die politiek gewicht en handvatten biedt 

om er bij lidstaten van de EU op aan te dringen om ecocide zowel 

internationaal als in Europees verband strafbaar te stellen.  

Het is voor het eerst dat het Europees Parlement onze zaak expliciet en 

officieel onderschrijft. Lees er hier meer over in het artikel van Rémy Baurichter 

in De Jurist.                

Uiteindelijk is er maar één lidstaat nodig om de procedure tot toevoeging van 

ecocide aan het Statuut van Rome in gang te zetten. Wil je meer weten over 

deze procedure? Lees er meer over op onze website.  

Openbare raadpleging 

Bovenstaand nieuws viel samen met de lancering van een openbare 

raadpleging waarin wordt gevraagd om input van lidstaten, individuen, groepen, 

organisaties, bedrijven en instellingen bij het opstellen van een juridische 

definitie van 'ecocide'; de massale schade en vernietiging van ecosystemen. 

De juridische definitie wordt ontwikkeld door een onafhankelijk panel van 

internationale strafrecht- en milieuadvocaten, bijeengeroepen door onze 

stichting op verzoek van parlementariërs van regeringspartijen in Zweden.  

Het panel heeft de opdracht om een robuuste definitie op te stellen die kan 

worden gebruikt voor het toevoegen van ecocide aan de lijst van misdaden uit 

het Statuut van Rome. Momenteel worden er vier misdaden erkend door het 

Internationaal Strafhof in Den Haag: genocide, misdaden tegen de 
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menselijkheid, oorlogsmisdaden en het misdrijf van agressie. Wij pleiten ervoor 

om ecocide als vijfde internationale misdaad aan dit rijtje toe te voegen. Ook jij 

kunt je input hiervoor geven. 

 

 

Bolsonaro wordt aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof 

Op 23 januari jl. klaagden stamhoofden chief Raoni en chief Almir president 

Bolsonaro van ICC lidstaat Brazilië aan bij het Internationaal Strafhof wegens 

het plegen van misdaden tegen de menselijkheid. William Bourdon, de Franse 

advocaat die namens beide stamhoofden de klacht indiende, wees op een lang 

gekoesterde overtuiging van internationale juridische experts dat de 

vernietiging van het milieu moet worden beschouwd als een misdaad tegen de 

menselijkheid, een argument dat sterker is geworden nu de wereldwijde strijd 

tegen klimaatverandering steeds urgenter wordt.  

De klacht tegen Bolsonaro toont aan dat ecocide (in dit geval: vernietiging van 

het Amazoneregenwoud) tot gevolg kan hebben dat er misdaden tegen de 

menselijkheid worden gepleegd. Maar ook wanneer ecocide niet direct leidt tot 

grootschalige schending van mensenrechten, zou het een internationale 

misdaad van de zwaarste categorie moeten zijn, omdat het ernstige schade 

toebrengt aan de Aarde en al haar bewoners, nu en in de toekomst. Het is 

daarom belangrijk dat ecocide als vijfde internationale misdaad in het Statuut 
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van Rome wordt opgenomen. Lees er meer over in de artikelen van 

de Huffington post of The Guardian. 

 

 

 

 

Verbod op ecocide in het verkiezingsprogramma van GroenLinks 

Naast de Partij voor de Dieren heeft nu ook GroenLinks rechten voor de natuur 

en een verbod op ecocide toegevoegd aan haar verkiezingsprogramma:  

'Ecocide, de (grootschalige) beschadiging, vernietiging of verlies van natuur en 

ecosystemen, wordt strafbaar. Ook internationaal roepen we overheden, 

bedrijven en individuen die zich schuldig maken aan ecocide ter 

verantwoording.' 

Het amendement dat door onze ambassadeur Jan van de Venis en 

door DWARS (de jongerenpartij van GroenLinks) werd opgesteld, werd met 

90% van de stemmen aangenomen. 
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Voormalig President van Finland ondersteunt ecocidewetgeving en wordt 

Aardebeschermer 

We zijn verheugd de steun van de voormalige president van Finland, Tarja 

Halonen, aan te kondigen. Halonen was het eerste vrouwelijke staatshoofd van 

Finland en de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken. Tarja 

voegde direct de daad bij het woord en meldde zich aan als Aardebeschermer.  

Mocht je dat nog niet zijn: ook jij kunt Aardebeschermer worden. Binnen een 

paar minuten heb je dat geregeld. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is je 

aanmelden via de website en het volgende invullen: 

• je voor- en achternaam 

• je e-mailadres 

• je postcode en land 

• een één-/meermalige donatie van minimaal €5,- 
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Canadese regering volgt het wereldwijde gesprek over ecocide op de voet 

In haar officiële reactie op een parlementaire ecocide-petitie die afgelopen 

november werd ingediend heeft de Canadese regering verklaard dat ze 

“toegewijd is om een wereldleider te zijn op het gebied van klimaat, zowel wat 

betreft milieuactie als de bevordering van vrede, en de internationale discussie 

over ecocide op de voet zal blijven volgen." 

De petitie, ingediend door Jenica Atwin van de Groene Partij, riep de Canadese 

regering op om “haar steun te betuigen aan een ecocidewijziging van het 

Statuut van Rome en de goedkeuring ervan internationaal te bepleiten”.  
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Klimaatalarm 

Stop Ecocide NL steunt het Klimaatplan, neemt deel aan de Klimaatcoalitie en 

doet mee met het Klimaatalarm op 14 maart.  

Op meerdere locaties door heel Nederland laten mensen één geluid horen voor 

een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. Samen eisen we echte oplossingen, 

voor iedereen. Jouw stem is van levensbelang. Meld je aan en laat van je 

horen op het #Klimaatalarm! 

 

 

Shell aansprakelijk voor olievervuiling in Nigeria 
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Op de valreep hoorden we zojuist het geweldige nieuws dat Shell Nigeria 

aansprakelijk is gesteld voor olielekkages in Nigeria en schadevergoeding moet 

betalen aan vier gedupeerde Nigeriaanse boeren. Het moederbedrijf, de Brits-

Nederlandse multinational Shell, heeft bovendien een zorgplicht om nieuwe 

lekkages te voorkomen. Dat oordeelde het gerechtshof in Den Haag vandaag, 

een spectaculaire ontknoping in een rechtszaak van Milieudefensie die maar 

liefst 13 jaar heeft voortgesleept. 

We feliciteren Milieudefensie met deze klinkende overwinning en voelen ons 

gesterkt in onze missie om ecocide internationaal te verbieden. Immers, 

wanneer grootschalige milieubeschadiging zoals die in de Nigerdelta strafbaar 

zou zijn geweest, dan had deze schade kunnen worden voorkomen. Lees er 

meer over in het artikel van One World. 

 

 

 

Steun je onze doelstelling om van ecocide 

een internationale misdaad te maken en 

draag je ons een warm hart toe? Word 

dan donateur en ondersteun ons met een 

één- en/of meermalige donatie. 

Namens ons hele team: bedankt voor je 

steun en een heel fijn weekend gewenst! 

Katy Olivia van Tergouw, directeur Stop 

Ecocide NL 

Ps. benieuwd naar onze vorige 

nieuwsbrief? Die kun je hier lezen. 

 

 

Word nu donateur! 

 

 

Ps. Ben je Aardebeschermer geworden en/of heb je gedoneerd aan de 

campagne? Dan is jouw gift aftrekbaar bij de Belastingdienst. Het benodigde 

RSIN nummer daarvoor is 860661337. Naam: Stop Ecocide Foundation.  
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