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Erkännande av ekocid – relevans för det reviderade EU-direktivet om skydd av miljön genom
straffrätt
IPCC Working Group II-rapporten som just publicerats om effekterna av klimatförändringar har
beskrivits av IPCC:s ordförande Hoesung Lee som en "förfärlig varning om konsekvenserna av
passivitet... Halvbra åtgärder är inte längre ett alternativ", medan arbetsgruppens medordförande
Debra Roberts menar att "att ta itu med alla dessa olika utmaningar förutsätter att alla - regeringar,
den privata sektorn, civilsamhället –arbetar tillsammans."
Men hur kan den nödvändiga förändringen och innovationen ske när det juridiska ramverket för att
hindra de gamla destruktiva metoderna (”business as usual”) är otillräckligt och inte upprätthålls?
Destruktiva metoder hotar inte bara miljön och samhällen utan även fred och säkerhet.
Att erkänna ekocid (handlingar som riskerar att orsaka de värsta skadorna på och förstörelse av
miljön) är det viktigaste som saknas i det juridiska ramverket. Att erkänna ekocid som brott skapar
ett förebyggande och normgivande skyddsräcke - en "yttre gräns" som avskräcker från att orsaka
allvarliga skador, stärker befintliga lagar och börjar styra politik och medel i positiv riktning.
År 2021 definierades ekocid juridiskt [1] som "olagliga eller hänsynslösa handlingar som begås med
insikt att det finns en påtaglig sannolikhet för allvarliga och antingen vidsträckta eller långsiktiga skador
för miljön som orsakats av dessa handlingar."
Europaparlamentet har redan vid flera tillfällen röstat för att uppmana EU:s stater att stödja
erkännande av ekocid internationellt, men också att granska det specifikt i förhållande till EUlagstiftningen.
Genom 2021 års förslag till ett reviderat EU-miljörättsdirektiv för skydd för miljön genom straffrättsliga
bestämmelser finns det nu ett gyllene tillfälle att införa erkännande av ekocid.
Detta kommer att ha stor påverkan på våra normer. Givet den globala klimat- och miljökrisen är just
normativ påverkan lagens främsta värde. Investerare har redan börjat överväga risker och ramar för
styrning utifrån att ekocidlag kommer att införas. Många sektorer kommer att vilja planera och börja
implementera strategiska förändringar för att hålla sig inom ramen för detta juridiska skyddsräcke.
Som EU-medborgare ber jag kommissionen/rådet/parlamentet å det varmaste att stödja erkännandet
av ekocid som brott, för att ta itu med de allvarligaste hoten mot jordens oskattbara ekosystem. Att
införa ekocid som ett brott är en global juridisk parameter som vi inte längre har råd att klara oss utan.
Tiden är mogen för EU:s ledare att visa att de menar allvar med ett verkligt, verkställbart skydd av vårt
hem på jorden – och en säkrare, fredligare framtid för mänskligheten.
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[1] Independent Expert Panel för juridisk definition av ekocid sammankallad av the Stop
Ecocide Foundation.

