
 
ACTIEOVEREENKOMST - NOODLANDING VOOR HET KLIMAAT  

Massa-actie Schiphol  

In deze actie overeenkomst worden de kaders voor alle deelnemers aan de verschillende acties van 
Noodlanding voor het Klimaat beschreven. Met deze actieovereenkomst onderschrijven wij wat onze 
waarden en principes zijn, zodat onze acties veilig, toegankelijk en transparant zijn voor alle 
deelnemers. Zo kunnen we goed voor elkaar en onszelf zorgen en blijven we geweldloos tijdens de 
actie(s).  

Van iedereen die aan de actie(s) van Noodlanding Voor Het Klimaat deelneemt wordt verwacht dat zij 
deze actie overeenkomst hebben gelezen en zich houden aan deze kaders. Het opzetten van de 
komende actie(s) is het resultaat van samenwerking tussen verschillende mensen. Wij verwachten dat 
alle deelnemers deze actie overeenkomst respecteren. 

Waarom deze actie? 
 
Overal ter wereld komen mensen in actie voor het klimaat. Jongeren staken, burgers gaan de straat op 
en wetenschappers slaan alarm. Toch trekken grote vervuilers zich niks aan van de klimaatcrisis. Zij 
blijven gigantische hoeveelheden CO2 de lucht in pompen, zónder consequenties. Nergens is dat zo 
duidelijk als bij de Schiphol Group. 
 
Samen rekenen we af met de uitzonderingspositie van de luchtvaart. De Schiphol Group 
stoot ontzettend veel CO2 uit, zonder op te draaien voor de gevolgen. Sterker nog: deze vervuiler wil 
volop doorgroeien. 
 
Gezien de urgentie van de klimaatcrisis is het noodzakelijk en gerechtvaardigd om een stap verder te 
zetten; van demonstraties en publiek protest naar vreedzame massa-actie. 
 
Waarden en principes : 
 

• We zijn vastberaden en vreedzaam. We gebruiken geen verbaal of fysiek geweld — tegen              
niemand. 

• Tijdens de actie hebben we een deëscalaerende houding. Zelf escaleren we niet en we              
reageren ook niet op provocaties door derden. Mocht een situatie toch escaleren, stel dan de               
veiligheid van jou en anderen voorop. 

• We zijn een inclusieve beweging van mensen. We veroordelen iedere vorm van            
discriminatie. We werken samen aan een plek die voor iedereen veilig en toegankelijk is en               
waarbij iedereen welkom is. We respecteren de fysieke, emotionele en mentale grenzen van             
mede-actievoerders en omstanders. 

• Ieder individu doet mee als individu . We beslissen zelf om aan de actie deel te nemen en                 
het niveau waarop we deelnemen. Ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen acties en               
zorgt dat zijn/haar gedrag binnen de actieovereenkomst past. 

• Deze actie is niet gericht tegen de medewerkers van Schiphol Group, andere bedrijven,             
de politie of reizigers. De veiligheid van iedereen is onze hoogste prioriteit. We bereiden de                
actie zorgvuldig voor zodat confrontatie vanuit ons niet nodig is en de route naar de               
actielocatie veilig zal zijn. 

• We staan solidair met andere groepen in de frontlinies van deze strijd. Noodlanding voor              

het klimaat voelt zich verbonden met de internationale strijd tegen luchtvaartgroei en voor             
klimaatrechtvaardigheid. 

• We nemen geen deel aan de actie onder invloed van alcohol of drugs en we nemen geen                 
wapens  mee. 

 
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze actieovereenkomst, stuur dan een mailtje naar 
klimaat.nl@greenpeace.org. Meer informatie over de campagne: www.noodlandingvoorhetklimaat.nl.  

 
 
 

 


