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HET LOT VAN DE AARDE HANGT AF VAN UW STEUN!
Oproep aan rijke Nederlanders!

Oktober 2017

    We leven in een gevaarlijke tijd met onomkeerbaar verlies van biodiversiteit en
ernstige klimaatverandering. Dit heeft steeds grotere gevolgen voor het leven op
Aarde. We moeten deze ontwikkeling stoppen en grenzen stellen aan grootschalige
schade aan de natuur, op een effectieve manier. Een internationale Ecocide wet kan
hierin voorzien (net zoals 124 landen genocide ook strafbaar hebben gesteld via het
Internationale Strafhof). Dit zorgt voor een collectieve zorgplicht voor de Aarde. De
Stichting Stop Ecocide (ANBI), is een organisatie, gesteund door een groep bezorgde
professionals en burgers die hard werkt aan de totstandkoming van een
internationale Ecocide wet. Om dit voor elkaar te krijgen, is er geld nodig voor de
verschillende projecten en de organisatie. In totaal is 3 miljoen euro nodig. Elk bedrag,
groot of klein, draagt bij aan het verwerkelijken van onze doelen. Donors kunnen op
aanvraag de projectplannen ontvangen. Wilt u een bijdrage leveren?
   Dan vragen wij u vriendelijk deze link te gebruiken:
https://stopecocide.nl/donaties/
Wij houden u dan graag op de hoogte van de voortgang en het resultaat. H
 et lot van

de aarde en uw kleinkinderen hangt af van uw steun!

We leven in het Antropoceen. Het tijdperk van significante menselijke impact op de
atmosfeer,
de
geologie
en
op
ecosystemen,
waaronder,
antropogene
klimaatverandering. De mens bepaalt de toekomst van de Aarde en het leven daarop, ten
goede of ten kwade.
Nu kunt u hierin een doorslaggevende rol spelen. Hoe en waarom leest u hieronder.
Er bestaat een plan dat ecosystemen, het klimaat, huidige en toekomstige generaties
kan beschermen, dat tevens miljoenen vluchtelingen kan voorkomen. Dat alles zonder
economische schade. Dit plan houdt in: ecocide wetgeving opnemen in het
internationaal strafrecht. Dat wil zeggen: het strafbaar maken van grootschalige
vernietiging van natuur en milieu (waaronder ernstige klimaatverandering, met een
temperatuur die stijgt met meer dan twee graden Celsius). Anders geformuleerd:
ecocide, net als genocide en oorlogsmisdaden, toevoegen aan het Verdrag van Rome, als
vijfde misdaad tegen de vrede. Dit wordt mogelijk, zodra tweederde van de 124 lidstaten
van het Internationaal Strafhof in Den Haag akkoord gaan met ecocide wetgeving. Deze
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meerderheid kan eind 2019 een feit zijn, wanneer de jaarvergadering van het Strafhof
plaatsvindt. Maar dat gaat niet vanzelf…
Wat is hiervoor nodig?
1.

2.

3.

4.
5.

Het uitbouwen van de groep van landen die nu al voorstander is van
ecocide wetgeving binnen het Internationaal Strafhof en het uitbouwen
van de groep landen (ca. 10) die nu al ecocidewetgeving heeft opgenomen
in nationaal recht.
Het bevorderen van het lidmaatschap van het Internationaal Strafhof van
25 kleine eilandstaten en andere landen die baat hebben bij ecocide
wetgeving en bevorderen dat zij eind 2019 voor ecocide wetgeving
stemmen.
Het bevorderen van draagvlak bij het internationale bedrijfsleven en van
institutionele beleggers van de invoering van ecocide wetgeving zodat er
een level playing field komt voor bedrijven en milieubescherming en zodat
toekomstige economische groei mogelijk blijft zonder het plunderen van
hulpbronnen en niet-duurzame productie.
Het definiëren van ecocide: wat valt onder ecocide en wat niet? Waar
vindt het wereldwijd al plaats en wie zijn daarbij betrokken?
De coördinatie van bovenstaande processen en het organiseren van een
internationale ngo-campagne die gesteund wordt door miljoenen
mensen, met het doel dat ruim 80 landen die lid zijn van het
Internationale Strafhof eind 2019 voorstander zijn van ecocide wetgeving.

Hoe kunt u helpen?
Om dit plan realiteit te maken, is € 3 miljoen nodig. Een relatief klein bedrag op
wereldniveau met een enorme impact die de toekomst van de mensheid en de Aarde
bepaalt. De projecten liggen klaar om uitgevoerd te worden, maar er is geld nodig.
Hoeveel wilt u hieraan bijdragen? Ook kleine bijdragen kunnen voor het verwerkelijken
van onze doelen van groot belang zijn.
Hier vindt u meer info over donaties: https://stopecocide.nl/donaties/
Voor informatie neemt u contact op met Jeroom Remmers, Strategic Partner en
Accountmanager Major Donors, 06 22 40 77 12. Voor een toelichting wie wij zijn, wie ons
steunen, waar we steun voor zoeken, zie hieronder. Uw gift: goed voor ons allen, goed
voor onze planeet.
Wat is Stichting Stop Ecocide?
Wij zijn een stichting met het doel de harmonie tussen de mens en ecosystemen
wereldwijd te herstellen om een veilige toekomst voor huidige en toekomstige
generaties te scheppen. Dit doen wij door middel van bewustzijnsverandering, het
coördineren van ondersteuning voor en het verwezenlijken van een internationale
wettelijke zorgplicht voor de aarde (in de vorm van ecocide wetgeving), die
grootschalige schade aan ecosystemen stopt en voorkomt.
De stichting is opgezet door een groep Nederlandse burgers die verontrust is over de
grootschalige achteruitgang van de natuur, de gevolgen van klimaatverandering en het
gebrek aan politieke wil de problemen effectief op te lossen. De stichting bestaat uit een
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team van twaalf deskundige en ervaren personen en een bestuur van drie leden, die hun
sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven, bij ngo’s, de wetenschap of als
internationaal jurist. De stichting bestaat twee jaar en heeft als jonge groeiende
organisatie een aantal belangrijke zaken bereikt.
Als ‘Advocaten’ van de Aarde zoeken wij steun voor de implementatie van internationale
ecocide wetgeving en stimuleren wij preventie van ecocide door vrijwillige maatregelen
door het bedrijfsleven en erkenning van het concept ecocide. Wij ondersteunen en
werken samen met internationale organisaties, experts en juristen die ecocide
wetgeving bepleiten, zie: www.eradicatingecocide.com en www.endecocide.org
Meer info over onze eigen Nederlandse organisatie en ons netwerk:
www.stopecocide.nl www.facebook.com/stopecocide/
Wie steunt de beweging Stop Ecocide?
De Stichting wordt gesteund door enkele honderden donateurs in Nederland.
Vergaderfaciliteiten zijn beschikbaar gesteld door Greenpeace Nederland.
De ecocide beweging bestaat uit een aantal organisaties in diverse landen en wordt
gesteund door een groot aantal andere natuur- en milieuorganisaties, en door diverse
juristen en invloedrijke personen (o.a. voormalige directeur van Greenpeace
International Kumi Naido).
Diverse directeuren van bedrijven of internationale organisaties steunen een project dat
gericht is op draagvlak bij het bedrijfsleven voor ecocide wetgeving en verheldering van
de betekenis daarvan voor bedrijven, natuur, klimaat en milieu. De voormalige
burgemeester van Den Haag en prominent VVD-lid Jozias van Aartsen ondersteunt ook
een pleidooi voor ecocide wetgeving.
Waar zoekt de Stichting nu geld voor?
De Stichting zoekt ondersteuning voor de volgende projecten, waarbij ook kleine
bijdragen heel belangrijk zijn voor het verwezenlijken van onze doelen:
Project
1

Budget

Periode

Operationele kosten voor de organisatie (administratie,
coordinatie, communicatie)

50.000 €

Jan 2018
Dec 2018

2 Draagvlak bij bedrijfsleven en definitie studie; project in
samenwerking met consultancy Metabolic

450.000 €
(fase 1: 108.598 €)

Nov 2017
Dec 2019

3 Internationale ngo communicatie- en lobbycampagne in
100 landen

2.000.000 €

2018-2019

4 Vergroten van het aantal lidstaten dat voorstander is van
ecocide wetgeving

200.000 €

2018-2019

5 Bevorderen lidmaatschappen van landen van het
Internationaal Strafhof

200.000 €

2018-2019

Totaal

3.000.000 €

Hoe kunt u bijdragen?
Elk bedrag, groot of klein, draagt bij aan het verwerkelijken van onze doelen. U kunt hier
terecht met uw bijdrage: https://stopecocide.nl/donaties/
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Durft u een van de eersten te zijn die een bijdrage doet of voorwaardelijk toezegt? Wilt u
ons ook helpen deze boodschap te verspreiden in uw netwerk?  Wij zijn u erg dankbaar!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroom Remmers, Strategic Partner
en Accountmanager Major Donors, 06 22 40 77 12, jeroom@stopecocide.nl of Shekhar
Pula, voorzitter van de Stichting Stop Ecocide, 06 10 00 11 56.
Op uw verzoek sturen wij u graag toe: de (internationale) projectplannen (o.a. pitch
document Ecocide preventie & business), de CV’s van (relevante) teamleden en
bestuursleden, en een overzicht van activiteiten tot nu toe.

WWW.STOPECOCIDE.NL

Stichting Stop Ecocide (ANBI)
Postbus 63218, 1005 LE Amsterdam
KvK: 60484411; RSIN: 853930788
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