EKOCID
en lag för jorden

Ekocid. oikos (grek. hem) caedere
(lat. att döda) – att ödelägga det egna
hemmet.

Varför tillåter vi att våra livsmiljöer förstörs? Trots många
års internationella konventioner och avtal om att
bevara biologisk mångfald ökar artutrotningen. Trots
tre decenniers kunskap om klimatförändringar fortsätter
utsläppen från fossila bränslen. Ekosystemen påverkas på
global skala, med oöverskådliga konsekvenser. Men det
är möjligt att upphöra med hänsynslös exploatering av
naturen. En internationell lagstiftning mot ekocid, livsmiljöförstörelse, kan värna alla arters välfärd och rätt
att leva. Att säga nej till ekocid är början på en hälsosam
relation mellan människa och natur.
Ekocid definieras som omfattande skada på, förstörelse eller
förlust av, ekosystem inom ett avgränsat geografiskt område,
antingen genom mänskligt handlande eller andra orsaker, i en
sådan omfattning att invånarnas möjligheter till ett fredligt
åtnjutande av området allvarligt inskränks.

Exempel på ekocid:
• Storskalig odling av palmolja
• Oljeexploateringen i Nigerdeltat
• Fracking
• Kanadas tjärsand
• Utfiskningen av haven
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Ekocid kan bli ett brott som omfattas av Romstadgan, ett av
de mest kraftfulla juridiska dokumenten i världen. Romstadgan
reglerar verksamheten vid Internationella Brottmålsdomstolen
i Haag, som åtalar för folkmord, krigsbrott, aggressionsbrott
och brott mot mänskligheten. Kopplingen mellan förstörda
livsmiljöer och dessa brott mot freden blir allt tydligare. Krig,
konflikter och migration blir följden av miljöförstöring. När
människors livsmiljöer ödeläggs, blir också fred omöjlig. För att
kunna värna mänskliga rättigheter behövs en internationell
lag mot ekocid.

HUR

Då Romstadgan förhandlades under 1990-talet var ekocid med
som ett av brotten mot freden. Det ströks i sista stund. Vilken
som helst av de stater som är parter i Romstadgan, till exempel
Sverige, kan dock föreslå ett tillägg till den. Förslaget samlar
sedan stöd, och när 2/3 av Romstadgans 124 stater godkänner
det träder det i kraft.

VARFÖR
En global ekonomi kräver globala institutioner. De transnationella företagen, med ekonomier större än de flesta staters, har
vinst som ledstjärna. När det saknas riktlinjer för hur denna
vinst får presteras orsakar den allt större förstörelse. Normen
idag är att skogar, berg och hav offras. Företagen har rättigheter, naturen har inga rättigheter. Så länge normen ser ut så
blir det omöjligt att åstadkomma den cirkulära ekonomi som
kan verka i samspel med ekosystemen. En lagstiftning mot
ekocid är ett stöd för företag som verkar i hållbar riktning.

En lagstiftning på högsta nivå påverkar lagstiftningen i de stater
som ratificerat Romstadgan, men den påverkar även indirekt.
Det är exempelvis inte så attraktivt att investera i något som
kan vara brottsligt! Nya lagar och regler förändrar också våra
värderingar. En lagstiftning mot ekocid är på det sättet ett
stöd för ett nödvändigt skifte i vad vi ser som viktigt.
Liv är viktigare än pengar.

AGERA

Det är viktigt att vara medveten om att det är
möjligt att sätta stopp för livsmiljöförstörelse. Vi är
människor, vi kan välja att agera på ett sätt som stöder
ekosystemens hälsa. Hjälp till genom att sprida idén om
en lag mot ekocid! Följ oss på Facebook och Twitter, läs
vårt nyhetsbrev, skriv till en makthavare, sprid ordet.

End Ecocide Sverige arbetar för en internationell ekocidlagstiftning. Vi samarbetar med Polly Higgins (www.eradicatingecocide.com) och är en del av det globala nätverket End Ecocide on
Earth (www.endecocide.org)
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facebook: End Ecocide Sweden
twitter: @EndEcocideSWE

e-post: info@endecocide.se
www.endecocide.se

