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Onderwerp: uitnodiging Extinction Rebellion NL - Opstand voor het Leven   
 
 
Hoogedelgestrenge leden van parlement, senaat, gedeputeerden, edelachtbare 
gemeenteraadsleden, beste volksvertegenwoordigers, 
 
Waarom zou u in de week van 7 oktober naar de Opstand voor het Leven komen? En waarom zou u 
de drie eisen van de Extinction Rebellion beweging steunen? 
 
Om het leven op aarde te beschermen tegen de klimatologische en ecologische crisis, start 
Extinction Rebellion NL op 7 oktober aanstaande in Amsterdam een rebellie genaamd: ‘Rebel 
Without Borders - Opstand voor het Leven’. 
 
Ook in New York, Londen, Parijs, Berlijn en vele andere steden wereldwijd zullen burgers de straat 
op gaan om door middel van vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid ‘business-as-usual’ te 
verstoren en de aandacht te vestigen op hoe onze huidige koers de fundamenten van het leven op 
aarde bedreigt.  
 
Wij van Extinction Rebellion stellen drie eisen aan de Nederlandse overheid. Onze geweldloze 
opstand zal niet stoppen totdat de Nederlandse overheid deze eisen inwilligt: 

 • Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. 
Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering. 
 
 • Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van 
broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier. 
 
 • Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een 
Burgerberaad met een leidende rol in de besluitvorming. 
 
In de ochtend van 7 oktober zullen meer dan 1000 mensen samenkomen op de Museumbrug om 
een blokkade op te werpen; een blokkade waar we zullen blijven, dag en nacht, totdat we worden 
verwijderd door de politie of totdat de regering onze eisen inwilligt. Elke burger is welkom om dit 
initiatief ondersteunen, mee te doen aan de blokkade, of met ons in gesprek te treden over onze 
doelstellingen en politieke eisen. 
 
De overheid en de gekozen volksvertegenwoordigers hebben een grondwettelijke plicht om de 
gezondheid van burgers en het milieu te beschermen. Echter, overheden wereldwijd, ook in 
Nederland, hebben deze plicht verzaakt. Al decennia handelt de nationale overheid onvoldoende 
naar gefundeerde adviezen en waarschuwingen van wetenschappers, juristen en rechters, activisten 
en burgers over het opwarmende klimaat en het verlies van biodiversiteit. Daarmee achten wij het  
 



 
 
sociaal contract geschonden, en hebben wij als burgers het recht om te rebelleren en in opstand te 
komen tegen onze regering.    
 
Het geeft ons geen genoegen - als gewone burgers met banen, families en een dagelijks bestaan - 
om in opstand te moeten komen. Wij zijn echter ervan overtuigd dat het onze plicht is om op te 
komen voor de belangen van alle bewoners van deze planeet, voor onze kinderen en voor de 
generaties na hen. Ook als dat betekent dat we het dagelijkse leven van de inwoners van Amsterdam 
verstoren. De huidige en vooral de toekomstige ontwrichting van onze samenleving als gevolg van 
de klimatologische en ecologische crisis zal namelijk vele malen ingrijpender zijn dan deze tijdelijke 
verstoring van het dagelijks leven. Met onze actie zullen we de publieke ruimte bezetten voor het 
Rijksmuseum, dat symbool staat voor het rijke Nederlandse culturele erfgoed en onze 
verbondenheid met mensen elders ter wereld, die allen gevaar lopen door extreme 
weersomstandigheden, droogte, water - en voedselschaarste, hittegolven en een stijgende 
zeespiegel. 
 
Met deze rebellie komen we op voor onze fundamentele rechten op een gezonde en leefbare 
planeet, en geven helder uitleg over de klimatologische en ecologische crisis waar we ons in 
bevinden. Het zal gewone burgers inspireren om op vreedzame wijze in actie te komen en deze 
ongekende crisis de positie geven die het verdient in het publieke debat.  

 
Graag nodigen wij u uit om onze rebellie in solidariteit met al het leven op aarde te bezoeken. Bij de 
Museumbrug kunt u praten met medeburgers die in opstand zijn gekomen en deelnemen aan  
politiek op straat. Kunnen we op u rekenen? Er zal een speciale plek zijn ingericht waar 
wetenschappers, gewone burgers, politici en andere geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om 
hun kant van het verhaal te belichten in burgervergaderingen. Mocht u meer informatie willen of 
anderszins geïnteresseerd zijn en/of op een andere wijze betrokken willen worden, dan horen wij 
dat graag per e-mail via politicalstrategy@extinctionrebellion.nl. 
 
 
Met vastberaden groet, with love and rage, 
 
Malik Dasoo en Chris Julien namens Extinction Rebellion NL 
 
 

 


