EN DIGITAL VERKTYGSLÅDA

VARFÖR BEHÖVS DET
EN VERKTYGSLÅDA?

I DENNA VERKTYGSLÅDA
HITTAR DU:
• Information om ekocidlagstiftning
• Bakgrund och uppmaningar till handling

Världen har vaknat upp till klimatkrisen och den ekologiska krisen.
Den goda nyheten är att alla kan dra sitt strå till stacken för att se till att
vår planet blir en säker och hälsosam plats för våra barn och alla andra
levande varelser också.
En lag mot Ekocid kommer att göra det kriminellt att utföra hänsynslösa
handlingar som sannolikt orsakar allvarlig skada på miljön.
Beslutsfattare som är ansvariga för oljeläckor, kemikatastrofer och
massiv plastförorening kommer att möta rättsliga åtgärder och kan till
och med få fängelse.
För att göra verklighet av detta, behöver vi höja våra röster och
berätta för alla om ekocidlagstiftning. Ju större medvetenhet och ju fler
människor som använder ordet ekocid, desto fler regeringar
kommer att förstå att det är dags att kriminalisera ekocid.
Oavsett om du är en enskild person, en organisation, en NGO, ett
företag eller en klimataktivist så får du i den här verktygslådan allt
du behöver för att sprida ordet om ekocidlagstiftning, och för att
uppmuntra ditt nätverk att också stödja en ekocidlag.

• Grafik och bilder att använda i dina
sociala mediekanaler
• Färdigskrivna inlägg för sociala medier
• Svar på vanliga frågor som kan
komma från ditt nätverk
• Posters för print

VAD ÄR EKOCID
Juridisk definition

Ekocid förstås allmänt som massiv
skadegörelse och förstörelse av ekosystem
– allvarlig och antingen vidsträckt eller
långvarig skada på naturen.

År 2021 tillkännagav en oberoende expertpanel, som hade sammankallats
av Stop Ecocide International, en juridisk definition av ekocid:
”Med ”ekocid” avses olagliga eller hänsynslösa handlingar som
begås med insikt att det finns en påtaglig sannolikhet för allvarliga
och antingewn vidsträckta eller långsiktiga skador för miljön som
orsakats av dessa handlingar.”
Läs mer

EXEMPEL PÅ HANDLINGAR SOM KAN LEDA TILL EKOCID:

SKADOR PÅ
HAVSMILJÖN

FÖRORENING AV
LAND OCH VATTEN

AVSKOGNING

LUFTFÖRORENING

LÅT OSS GÖRA EKOCID
TILL ETT INTERNATIONEL BROTT
För att skydda framtida liv på jorden behöver vi få stopp på de omfattande skador och förstörelse
av ekosystem som pågår över hela världen. Dessa allvarliga skadeverkningar kallas allt oftare för
ekocid. För närvarande är det, i stora delar av världen, ingen som kan hållas ansvarig för dessa
skador.

Det är dags att ändra reglerna.
Det är dags att göra ekocid till ett internationellt brott.
Tillsammans med advokater, diplomater och civilsamhället arbetar vi för att förändra
Romstadgan vid Internationella Brottmålsdomstolen. Vi arbetar för att ekocid ska inkluderas
som ett brott i Romstadgan. Romstadgan omfattar de brott som är så allvarliga att hela det
internationella samfundet måste ta ansvar för dem.
För närvarande är det fyra brott:
Krigsbrott, aggressionsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord.
Genom att lägga till ekocid till denna lista skickar vi ett kraftfullt budskap till världen – och
särskilt till de mest inflytelserika beslutsfattarna – att allvarlig skada på naturen är såväl rättsligt
som moraliskt oacceptabelt.

HUR SKA VI GÖRA EKOCID
TILL ETT BROTT?

För närvarande listar Romstadgan vid Internationella
Brottmålsdomstolen (ICC) fyra brott: Folkmord, brott mot
mänskligheten, krigsbrott och aggressionsbrott. Stadgan
kan ändras så att ett femte brott läggs till: Ekocid.
Till skillnad från när man stämmer och bötfäller företag (som
helt enkelt budgeterar för den möjligheten) så skapar en
ekocidlag risken att bli gripen för ett brott. Det medför att
de individer som är ansvariga för handlingar eller beslut som
leder till allvarlig miljöskada kan åtalas personligen.

Vårt mål är att detta nya
brott ska införlivas i ICC
inom 5 år.

Förslag
Vilken som helst av de 123 stater som har ratificerat
Romstadgan kan föreslå en förändring i den.
Godtagande
Detta kräver att en majoritet av de som är närvarande
och röstar på nästa årsmöte med staterna efter att
förslaget har skickats ut, godtar det.
Antagande
Detta kräver att minst två tredjedelar (82) av staterna
stödjer förändringen.
Ratificering
Staterna kan sedan ratificera lagen och måste ta in den
i sin egen nationella lagstiftning inom ett år från att den
ratificerats.

VILKA STÖDER EN EKOCIDLAGSTIFTNING?
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OM END ECOCIDE SWEDEN

Vi är en politiskt obunden ideell förening som sedan
2016 har arbetat för att storskalig miljöförstöring,
ekocid, ska bli ett internationellt brott inom ramen för
Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag.
Vi är en partner till Stop Ecocide International och det
globala nätverket End Ecocide on Earth och vi ansvarar
för den internationella plattformen Faith for Ecocide Law
för trossamfund.
För att storskalig miljöförstöring ska bli ett internationellt
brott behöver vi arbeta på många olika håll. Vi tror på
att det är viktigt att varje individ bidrar på sitt unika sätt.
Därför är föreningen uppbyggd med en styrelse som
upprätthåller föreningens former och struktur.

Arbetsgrupper riktar sitt engagemang mot specifika grupper och
ändamål såsom näringsliv, politiker, sociala media, events med mera.
Vi har en medlemsgrupp som ansvarar för medlemsregistrering och
administration. Den slussar in nya medlemmar, anordnar intern- och
externutbildningar och hanterar IT-plattformar.
Sist men inte minst tycker vi att det är viktigt att alla som arbetar
med denna livsviktiga fråga själva mår bra. Därför har vi tagit fram
en värdegrund som vi jobbar efter och vi siktar på att fira delmål och
framsteg.

STÄRK UPPROPET FÖR
ATT STOPPA EKOCID

HUR DU KAN AGERA NU

FÖR INDIVIDER

Berätta för alla

Skriv på uppropet

Bli medlem

Donera

FÖR ORGANISATIONER

Beställ en föreläsning till din organisation
eller ditt nätverk på info@endecocide.se

Stöd frågan offentligt och stärk uppropet
via era digitala kanaler.

Skriv på manifestet som redan har undertecknats
av över 700 organisationer.

BAKGRUND

SAMMANHANG
Vi behöver agera nu
Världen har vaknat upp inför klimatkrisen och den
ekologiska krisen. Det är avgörande att agera för att skydda
miljön innan det är för sent.
Alla kan hjälpas åt med att skydda naturen och se till att vår
planet blir en säker och hälsosam plats för våra barn och alla
levande varelser.

AGERA NU!

UPPGIFTER
Att hålla beslutsfattare
ansvariga
Sanningen är att alla inte lägger samma vikt vid att tackla
klimatförändringarna. Och med ”inte alla”, så menar vi
oansvariga beslutsfattare och några av världens största
företag.
Trots att många av dem säger att de bryr sig om miljön,
så tvingas de ofta av rättsliga skäl att sätta vinster och
ekonomisk tillväxt före allt annat – vilket leder till skador
på världshaven, massiv avskogning, oljeläckor och onödiga
föroreningar.
Vi har försökt att ge dem anledningar att ändra sina
etablerade vanor, men utan nya ramar så är det svårt att få
till förändringar. En del av dem bryr sig helt enkelt inte; det
måste vi erkänna. De betalar gärna böter eftersom de har
råd med dem och de kommer att fortsätta att gå den breda
vägen och undvika omställning till en grönare affärsmodell.

BAKGRUND

LÖSNING
Handlingar som hotar att
allvarligt skada miljön
måste kriminaliseras
Vi behöver något starkare – något som kommer att
fastställa nya rättsliga och moraliska ramar för att
förändra hur de största förorenarna agerar.
Ekocidlagstiftning kommer att göra det kriminellt att
hänsynslöst begå handlingar som allvarligt skadar
miljön. Beslutsfattare som är ansvariga för oljeläckor,
kemikatastrofer och massiv plastförorening kommer att
möta rättsliga åtgärder och kan till och med få fängelse.
Att veta att den här lagen är på gång skapar äkta
motivation till positiva förändringar och nytänkande. Det
är den ”hårda gräns” som investerare, försäkringsbolag
och världens mest förorenande företag behöver för att
skynda på omställningen till gröna affärsmodeller.

UPPROP
Låt oss stödja uppropet för
ekocidlagstiftning för att förändra
politiken och hur företagen agerar,
sporra innovationskraften och
skydda allt liv på jorden.

BAKGRUND

LÖSNING
Handlingar som riskerar att
orsaka allvarlig miljöskada
måste kriminaliseras
Vi behöver något starkare – något som kommer att fastställa
en rättslig och moralisk ram som förändrar handlingsmönstret hos de största förorenarna.
En lag mot ekocid kommer att göra det kriminellt att hänsynslöst begå handlingar som kan antas skada miljön allvarligt. Beslutsfattare som är ansvariga för oljeläckor, kemikatastrofer och massiv plastförorening kommer att möta
rättsliga åtgärder och kan till och med få fängelse.
Kunskapen om att denna lag är på gång skapar äkta motivation till positiva förändringar och nytänkande. Det är ”den
hårda gräns” som investerare, försäkringsbolag och världens
mest förorenande företag behöver för att öka takten i förändringen till gröna affärsmodeller som fungerar för alla.

BAKGRUND

EN LAG SOM SAKNAS
Nuvarande rättsliga ramar
räcker inte till
De nuvarande rättsliga ramarna för att hantera miljö- och
klimathot räcker inte till. Det saknas en nyckelfaktor: Ekocid
som ett internationellt brott.
En lag mot ekocid kommer att skapa en rättslig ram som
avskräcker från allvarlig miljöskada. Det kommer också
stärka existerande lagar.
Redan när en lag mot ekocid är på gång kommer det att
motivera värdens mest förorenande företag att ställa om till
gröna affärsmodeller.
En lag mot ekocid kommer att driva på positiva
förändringsaktiviteter bland regeringar och företag och göra
det lätt för alla att anta de nödvändiga förändringarna.

INTERNATIONELLT STARKT STÖD

Mer än 40 000 personer över hela världen har
uppmanat sina regeringar att uttala sitt stöd för
att ekocid ska bli ett internationellt brott.

Stödet från det civila
samhället växer snabbt
Mer än 20 000 Earth Protectors har skrivit på
uppropet till stöd för Stop Ecocide International.

Enligt en enkät som genomfördes i England i januari
2022 skulle 53 % av alla människor stödja att ekocid
blev ett internationellt brott.

En ekocidlag har stöd från högprofilerade
celebriteter, från Påven Franciskus till Paul
McCartney, Belgiens prinsessa Esmeralda,
Cara Celevingne och Dr Jane Goodall.

BUDSKAP
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SKÄL TILL VARFÖR KRIMINALISERING AV EKOCID ÄR DEN MEST EFFEKTIVA LÖSNINGEN:

1.
Det förändrar
regelverket på
internationell nivå.

2.
Det skapar ett juridiskt skydd
som avskräcker från skada
och garanterar ett säkert
agerande.

3.
Det skapar en ram
för ett globalt miljöskydd.

BUDSKAP

SYSTEMFÖRÄNDRING

SKYDDSRÄCKE

FRISK INNOVATIONSKRAFT

POSITIVA INVESTERINGAR

ÄNDRADE RELATIONER

Johannes Jansson (CC BY 2.5 DK)

Det kommer att skapa
systemförändring genom
att lägga ansvaret på högt
uppsatta beslutsfattare
snarare än på medborgarna.

Multinationella företag och
länder kommer inte att
något annat val än att gå
åt rätt håll och ändra sina
handlingssätt.

Det kommer att stimulera
innovationer i positiv
riktning inom alla områden.

Banker och investerare
kommer att förflytta sina
investeringar till företag
som sätter människorna
och planeten först.

Det kommer att förändra de
kulturella antagandena och
vår förståelse för relationen
med naturen.

RÄTT OCH FEL NÄR MAN
TALAR OM EKOCID

RÄTT

FEL

• Håll det enkelt: Förklara den enkla och genomförbara lösningen och
att den är på gång att hända.

• Skämma ut eller peka finger: Vi behöver få med oss alla och inte överge
någon.

• Stärk lyssnarna: Ekocidlagstiftning är en självklarhet; något som alla
kan ställa sig bakom.

• Påstå att något är ekocid: Om du vill ta fram ett särskilt exempel, säg
att ”det skulle kunna antas vara ekocid”. Det är upp till domstolarna att
avgöra i en bevisprövningsprocess vad som är ekocid, precis som i alla
andra kriminalfall.

• Ge dem tydliga uppmaningar för att hjälpa dem att agera.
• Fokusera på resultatet: Hjälp folk att se framför sig hur en värld med
ekocidlagstiftning skulle kunna se ut och vilka fördelar det ger.
• Sök gemensamma utgångspunkter: Ta reda på vad dina åhörare bryr
sig mest om för att skapa argument för ekocidlagstiftning
• Visa upp befintligt stöd: Att veta om att andra i samma situation redan
ger sitt stöd kommer att göra att individuella aktioner upplevs som
mer värdefulla.
• Använda våra resurser: Vi har mycket resurser för att hjälpa dig att
lära dig mer om ekocid och stärka arbetet.

• Vara negativ: Undvik att använda deprimerande budskap, rädsla
och dömande. Översvämma inte sociala medier med inlägg med
undergångsbudskap; det finns det andra organisationer som gör.
Fokusera i stället på den roll som en ekocidlag kan spela när det handlar
om att förhindra fortsatt förstörelse.
• Använda jargong: För att alla ska kunna vara med behöver vi säkerställa
att alla förstår och vill engagera sig i frågan om en ekocidlag.
• Försöka komma ihåg allting: Du behöver inte veta allt. Kommunicera den
information som känns bäst för dig och se till att du har en korrekt och
uppdaterad översikt över frågan.

SPRID ORDET

Ekocid är ett kraftfullt ord och ett kraftfullt koncept.
Vårt arbete består i att stimulera och stärka ett globalt
erkännande och global användning av ordet ekocid.
Offentligt stöd är avgörande för att denna enkla och ändå
kraftfulla lagändring tar fart. Ju större kännedomen blir
och ju fler människor som använder ordet ekocid, desto
fler regeringar förstår att det är dags att göra ekocid till ett
brott.

Följ oss på sociala medier:

Hjälp oss att berätta för alla om ekocidlagstiftning!
• Gör inlägg om ekocidlagstiftning; vi har förberett inlägg och grafik
som du kan använda i dina egna kanaler. Du är också mer än
välkommen att skapa ditt eget innehåll.
• Tagga @endecocidesweden i dina inlägg så delar vi det så ofta det
går.
• Hänvisa till vår QA för vanliga frågor och dela den i ditt
nätverk.

GRAFIK OCH BILDER

Här hittar du högupplösta bilder som kan
användas för fri publicering.
Ladda ner här

INLÄGG PÅ
SOCIALA MEDIER

På följande sidor finner du några formulerade inlägg för
sociala medier som du kan använda på alla plattformar.
Materialet har skrivits så att de passar in som en tweet.
Varsågod och kopiera och klistra in dem eller ändra dem så
att de låter mer som du!
Kom ihåg att tagga oss med @endecocidesweden så delar vi
ditt innehåll!
Twitters policy för duplicerat innehåll
Sedan maj 2022 begränsar Twitter synligheter för duplicerat
innehåll (material som är kopierat och inklistrat).
För att effektivt stärka vår rörelsen på denna kanal,
uppmanar vi till att ändra det som du kopierar från oss och/
eller lägga till ditt eget unika innehåll, till exempel en
kommentar eller en reaktion.

Följ oss på sociala medier
#StoppaEkocid @endecocidesweden

TEMA

Om ekocidlagstiftning

INLÄGG

Utan en lag som tar itu med allvarliga miljöskador så kommer ”business-as-usual” att fortsätta.
En ekocidlag är den ram som kan förändra regelverket på internationell nivå.
Att göra #ekocid till ett brott kommer att:
-

Ändra regelverket på internationell nivå
Utkräva ansvar av beslutsfattare på företag och i regeringar
Skapa ett rättsligt ramverk för miljöskydd.

Jag stödjer ekocidlagstiftning och uppmanar min regering att göra detsamma. #StoppaEkocid
En ekocidlag kommer att driva på positiva handlingar inom regeringar och företag och göra det lätt för alla
att anta de förändringar som är nödvändiga för en värld som går att leva i.
Jag uppmanar min regering att förklara sitt stöd till en kriminalisering av ekocid. #StoppaEkocid
Miljöaktion

Allvarlig skada på natur och ekosystem är ekocid. Detta måste identifieras som ett brott på internationell nivå.
Som individer är det mest kraftfulla vi kan göra för att skydda miljön att stödja ekocidlagstiftning.
Var med och kräv #StoppaEkocid
Det kan vara skrämmande att agera i förhållande till klimat- och miljö-krisen.
En enkel men kraftfull handling som alla kan göra är att stödja ekocidlagstiftning.
Det är snabbt och enkelt och kommer att hjälpa till ekocid, allvarlig miljöförstöring, erkänns som ett
internationellt brott. #StoppaEkocid

TEMA

INLÄGG

Arter och djurliv

En ekocidlag kommer att kriminalisera allvarlig förstörelse av livsmiljöer såsom skogar och hav. Det är en
unik möjlighet att påverka djurliv och biodiversitet på ett positivt sätt.
Vi uppmanar regeringar att förklara sitt stöd för en kriminalisering av ekocid. #StoppaEkocid

Natur

Människan hör ihop med naturen. Vi ÄR natur.
Ett erkännande av ekocid som ett brott kommer att skapa ett radikalt skifte i våra kulturella föreställningar
och vår förståelse för vårt samband med naturen.
Vi uppmanar regeringar att förklara sitt stöd till en ekocidlag. #StoppaEkocid

Anpassning till
klimatets begränsningar

Att kriminalisera ekocid på internationell nivå kommer att öka takten i omställningen till gröna affärsmodeller
och sporra uppfinningsrikedomen i anpassningen till klimatets begränsningar.
Vi uppmanar regeringar att förklara sitt stöd för en ekocidlag. #StoppaEkocid

Klimatkris och ekologisk kris

Alla lägger inte samma vikt vid klimatkrisen och den ekologiska krisen. En ekocidlag är den mest effektiva
lösningen för att hålla företag ansvariga och driva dem mot gröna affärsmodeller.
Vi uppmanar regeringar att förklara sitt stöd för en ekocidlag. #StoppaEkocid

Förnybar energi

En ekocidlag kommer att hålla fossilindustrin ansvarig för sin skadliga verksamhet och ge guidning och stöd
till det brådskande behovet av omställning till förnybar energi.
Vi uppmanar regeringar att förklara sitt stöd till en kriminalisering av ekocid. #StoppaEkocid

TEMA

Cirkulär ekonomi

INLÄGG

En ekocidlag kommer att skapa den systemförändring som behövs för en planet som vi kan leva på. Den
kommer att motivera och stödja världens mest förorenande företag i omställningen till cirkulär ekonomi.
Vi uppmanar regeringar att förklara sitt stöd till en kriminalisering av ekocid. #StoppaEkocid

Kretsloppsjordbruk

Det finns många lösningar för att få slut på miljöskadorna, till exempel kretsloppsjordbruk. Att kriminalisera
ekocid kommer att
- jämna ut spelplanen för kretsloppsföretag.
- Vägleda de mest förorenande företagen i deras omställning till kretsloppspraktik.
Vi uppmanar regeringar att stödja en ekocidlag.

Klimatlösningar och
innovationer

En ekocidlag kommer att stödja den välbehövliga förändring som behövs för att vi ska kunna leva på jorden.
Den kommer också att stimulera innovationer i hälsosam riktning inom alla områden.
Vi uppmanar regeringar att förklara sitt stöd till en kriminalisering av ekocid. #StoppaEkocid

Individuella aktioner

När ekocid har erkänts som ett brott kommer det att bli så mycket lättare att göra rätt val i vardagen.
Företag kommer att vara skyldiga att från början undvika att skapa allvarliga miljöskador.
Regeringar måste se till att det blir verklighet och förklara sitt stöd för en ekocidlag nu.
#StoppaEkocid

TEMA

Mänskliga rättigheter

INLÄGG

Världens mest förorenande företag bryter mot lokalsamhällens, ursprungsbefolkningars och
miljöförsvarares rättigheter. En ekocidlag kommer att ge ett kraftfullt verktyg för att avskräcka från
allvarlig skadegörelse på alla delar av miljön.
#StoppaEkocid

Klimaträttvisa

Mänskliga rättigheter och miljöskydd hör ihop. Genom att ta itu med de mest akuta miljöfrågorna på global
nivå kommer en ekocidlag också arbeta till förmån för klimaträttvisa.
Vi uppmanar regeringar att förklara sitt stöd till en kriminalisering av ekocid. #StoppaEkocid

Miljöförsvarare

En ekocidlag kommer att stödja Earth Defender’s arbete som ofta är kriminaliserat.
När de handlingar som Earth Defenders ifrågasätter blir kriminella, kommer Earth Defenders inte längre vara
störande för företagen, utan några som upprätthåller lagstiftningen.
Vi uppmanar regeringar att förklara sitt stöd till en ekocidlag.

Ursprungsbefolkningars
rättigheter

Miljöförstöring eller ekocid har haft en särskilt förödande inverkan på ursprungsbefolkningars rättigheter och
territorier.
Att erkänna ekocid som ett internationellt brott kommer att ge dem ett rättsligt verktyg.
Vi uppmanar regeringar att förklara sitt stöd till en ekocidlag.

TEMA

Hälsa

INLÄGG

En ekocidlag kommer att kriminalisera skadlig miljöaktivitet såsom allvarlig luft-, jord och vattenförorening
och skapa en hälsosammare planet för alla.
Vi uppmanar regeringar att förklara sitt stöd för en ekocidlag på internationell nivå. #StoppaEkocid

Unga

Unga människor är inte bara offer för klimatförändringarna. Vi är också värdefulla medverkande i
klimataktioner. För vår framtid vill vi se ekocid erkänt som ett brott.
Vi uppmanar regeringar att förklara sitt stöd för en ekocidlag. #StoppaEkocid #YouthForEcocideLaw

Trossamfund

För att leva i fred med varandra behöver vi leva i fred med jorden. En ekocidlag kan förändra vår relation med
naturen från skadlig till harmonisk.
Som troende kräver vi en global lag mot #StoppaEkocid

Advokater

En ekocidlag kommer att utgöra ett rättsligt och moraliskt ramverk som förändrar hur de största förorenarna
agerar. Den kommer att kriminalisera hänsynslösa handlingar som kan antas skada miljön allvarligt.
Vi advokater uppmanar regeringar att förklara sitt stöd för en ekocidlag. #StoppaEkocid

Artister

Allvarlig skada på natur och ekosystem är ekocid. Detta måste kriminaliseras på internationell nivå.
Att stödja en ekocidlag är det mest kraftfulla vi kan göra för att skydda miljön.
Vi artister uppmanar regeringar att förklara sitt stöd för en ekocidlag. #StoppaEkocid

TEMA

Studenter

INLÄGG

När ekocid blir erkänt som ett brott blir det mycket lättare att göra rätt val i vardagen.
Företag kommer att vara tvungna att från början av näringskedjan undvika att skapa allvarliga miljöskador.
Som studenter uppmanar vi regeringar att förklara sitt stöd för en ekocidlag. #StoppaEkocid

Företagande

Att kriminalisera ekocid på internationell nivå kommer att förändra utgångsläget i affärsvärlden och driva på
omställningen i gröna affärsmodeller och nytänkande avseende såväl begränsning som anpassning till klimatförändringar.
Vi företagsledare uppmanar vi regeringar att förklara sitt stöd för en ekocidlag. #StoppaEkocid

SPRID ORDET
Kära (representantens namn)
Stöd arbetet med att göra EKOCID till ett internationellt brott.
Massförstörelse och skador på ekosystemen (EKOCID) har pågått i
årtionden utan att någon lag hindrat det. Det har lett till en global klimatoch ekologisk kris.

Här är ett förslag till brev för att
uppmana din regering att stödja
arbetet med att göra ekocid till ett
internationellt brott. Men känn dig
fri att uttrycka dig i dina egna ord!

Traktat, avtal och civilrättsliga rättegångar har alla misslyckats att
förhindra detta.
Det är dags att ändra reglerna.
En förändring i Romstadgan för Internationella Brottmålsdomstolen så
att brott EKOCID inkluderas som ett brott – tillsammans med genocid
(folkmord), krigsbrott och brott mot mänskligheten – kan fungera som
effektivt avskräckningsmedel för dem som sitter i ansvarsbärande
positioner. Detta är genomförbart inom existerande brottmålssystem.
Var snäll och framför mitt krav till justitieministern, utrikesministern och
statsministern att öppet deklarera stöd till en sådan utökning av
Romstadgan. Vi vet alla att många länder måste stå tillsammans för att få
denna lag på plats för ett långvarigt skydd för livet på jorden.
Som din väljare ser jag fram emot din skriftliga bekräftelse att detta har
genomförts.
Vänliga hälsningar,
Ditt namn
Din adress som ska bifogas även om du skickar brevet som e-post.

SVAR PÅ VANLIGA
FRÅGOR OM EKOCID
Vad betyder ekocid?
Ekocid förstås i bred mening som massförstörelse och skador på ekosystem – allvarlig skada på naturen som är vidsträckt eller långvarig.
Exempel är skador på havet, avskogning, förorening av land och vatten, luftföroreningar.
Den legala definitionen av ekocid är ”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.”
Hur går det till?
Ett eller flera statsöverhuvuden måste föreslå en förändring i Romstadgan så att den utvidgas med ekocid. Romstadgan är det styrande
dokumentet för Internationella Brottmålsdomstolen. Denna förändring måste lämnas in minst 3 månader före ett möte mellan de stater som är
parter i Romstadgan (vanligen årsmötet som hålls i december i Haag i Nederländerna och ibland hos FN i New York). En enkel majoritet vid det
mötet gör det möjligt för förändringen att tas upp till behandling.
En konferens för att reda ut frågan kan då sammankallas; alternativt så går förhandlingarna vidare via formella och informella diskussioner
mellan representanter för staterna. Om minst 2/3 av medlemsstaterna säger ja (f.n. 82 av 123) kan förändringen tas in i stadgan och
processen med ratificering och verkställighet kan fortsätta. (Det land som ratificerar förändringen i lagen måste ta in samma sak i sitt eget
lands lagstiftning inom ett år).
Träder den i kraft genast?
Nej. En omställningsperiod är nödvändig – delvis på grund av att antagandeproceduren tar tid, och viktigast för att företag och stater behöver
tid på sig att ändra handlingssätt för att minska risken för kollaps och mänskligt lidande. Sådan omställning kan göras på kort tid om det
behövs. Nya rekommendationer som togs fram över en natt under pandemin har visat att regeringar kan handla fort – och den ekologiska kris
som vi har nu skapar snabbt en tidsgräns för oss.

Vem kommer att kunna åtalas?
Det är inte meningen att en ekocidlag ska straffa konsumenter och vanliga medborgare utan det handlar om beslutsfattare på toppnivå – de
som styr i en bestämd situation där brottet ekocid har blivit begånget. Dessa personer kan vara ministrar i en regering eller verkställande
direktörer/chefer i företag eller andra organ som är ansvariga för ekocid.
Hur kommer lagen att verkställas?
När ett land har ratificerat ekocid som ett brott på internationell nivå, måste det landet införa ekocid i sin nationella lagstiftning. Om
ekocid inträffar i ditt land så bör din regering vara den som står för åtalet. Internationella Brottmålsdomstolen kommer bara in i saken om
nationalstaterna inte kan eller vill åtala.
Kommer företag försöka stoppa att ekocid blir etablerat som ett brott?
Det kan vara några som gör detta, men våra samtal med företagsledare hittills tyder på ett övervägande positivt gensvar. Den avskräckande
effekten kommer att hjälpa till att skapa lika villkor, så att företag som gör det rätta inte längre har nackdel av det. Det är faktiskt möjligt att
det förlöser nya nivåer av innovation och kreativitet och styr statens bidrag i en sundare riktning. Många av de lösningar som vi behöver för att
ställa om till en hållbar planet finns redan eller är under utveckling och den här lagen kommer ge ett starkt stöd till dem genom att förhindra
att finanskapital flödar mot metoder som orsakar allvarliga skador.
Vad händer om ett land (till exempel USA eller Kina) inte är medlem av ICC?
En ekocidlag kommer att skapa en kraftfull marginaliseringseffekt och det gäller i länder som inte är medlemmar i ICC eller inte har ratificerat
lagen. En viktig sak är att multinationella företag inte kommer att kunna bedriva verksamhet som orsakar ekocid i någon jurisdiktion som har
antagit lagen.
Länder som har ratificerat lagen kan genomföra den och alla länder som tillämpar principen om universell jurisdiktion kan också åtala andra än
egna medborgare om en gärningsman sätter sin fot i deras territorium.

Är inte en ekocidlag alltför extremt?
Det nuvarande rättsliga ramverket för att handskas med hot mot miljö och klimat är inte längre adekvat. Många stora företag och beslutsfattare
prioriterar fortfarande ekonomisk tillväxt och vinst framför allt annat och fortsätter att förstöra miljön.
Vi har försökt ge dem incitament men utan nya ramverk så är gamla vanor svåra att förändra – och låt oss erkänna att en del av dem helt enkelt
inte bryr sig. De är nöjda med att betala böterna, eftersom de har råd med det.
En ekocidlag är den mest effektiva lösningen då den kommer att förändra reglerna på internationell nivå, och ställa beslutsfattare i
multinationella företag och regeringar till svars för sina handlingar och skapa ett rättsligt ramverk för miljöskydd.
Varför kan vi inte bara använda stimulanser och böter?
Stimulanser och böter är inte effektiva eftersom många företag har råd att betala för sin miljöförstöring.
Fungerar ekocidlagstiftning tillsammans med ekonomisk tillväxt?
Det ekonomiska förhållningssättet ”tillväxt till varje pris” är till stor del det som har orsakat den nivå av ekocid som vi för närvarande bevittnar.
Men oändlig tillväxt är inte enda vägen inom ekonomin och den är helt enkelt omöjlig inom ramen för en ändlig planet.
Vi förespråkar en omställningsperiod så att det ekonomiska systemet kan ändra fokus och riktning. Om ekosystemen som bär upp vår ekonomi
kollapsar så kommer vi att möta något mycket värre än en ekonomisk tillbakagång! Ekonomin måste präglas av ekologi, inte tvärtom.
Många av de lösningar som vi behöver (förnybar energi, kretsloppsjordbruk, cirkulär ekonomi) finns redan, men stöds inte politiskt och
ekonomiskt, samtidigt som dörrarna till de förorenande metoderna fortfarande hålls öppna. Om dessa dörrar stängs så kommer nya att kunna
öppnas.

Vilka områden kommer att påverkas av den nya lagen?
Alla sektorer som riskerar att bidra till allvarlig och antingen vitt spridd eller långsiktig miljöskada. Många industrier riskerar att göra detta, allt
från industrijordbruk till mineralutvinning, men det handlar inte så mycket om sektorn (vem) som om metoden (hur) och hur stor skadan är
(vad). Detta är anledningen till att lagen kommer att hjälpa till med styrningen mot mindre förstörande metoder.
Kommer detta att påverka levnadskostnader och livskvalitet?
En ekocidlag kommer att skapa lika villkor för de lösningar som behövs och styra om principer och bidrag i rätt riktning för att stödja en
fungerande omställning för oss alla.
Har det varit någon framgång hittills?
Intresset för att kriminalisera ekocid är redan uppe på riksdags- eller regeringsnivå i följande länder via motioner, resolutioner, riksdagsfrågor,
petitioner, vitböcker eller färdiga lagförslag:
Bangladesh, Brasilien, Bolivia, Belgien, Kanada, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Irland, Luxemburg, Maldiverna, Mexiko,
Nederländerna, Portugal, Samoa, Skottland, Spanien, Sverige, England och Vanatu och även i EU-parlamentet, Nordiska Rådet och the InterParliamentary Union IPU*.
*IPU: Organisation, grundad 1889, där nästan alla länders parlament är medlemmar och som arbetar för fred, demokrati, jämställdhet, utveckling och mänskliga rättigheter.

Vilka stödjer en ekocidlag?
Tusentals individer runt om i världen har redan visat sitt stöd för en ekocidlag:
• Mer än 40 000 människor har undertecknat det internationella uppropet för att regeringar ska förklara sitt stöd för att göra ekocid till ett
internationellt brott.
• Mer än 20 000 människor har skrivit på för att bli Earth Protectors.
• Många högprofilerade celebriteter, från Påven Franciskus till Paul McCartney, prinsessan Esmeralda av Belgien, Cara Delevingne och Dr Jane
Goodall har uttalat sitt stöd för en ekocidlag.
Full Q&A här

YTTERLIGARE
RESURSER – SKRIV UT

Om du vill sprida budskapet vid olika
event, marscher eller sammankomster,
kan du använda vårt tryckfärdiga
högupplösta material.
Ladda ner material här

TACK!
Om du vill stödja arbetet hos End Ecocide Sweden
eller diskutera partnerskapsmöjligheter,
ta gärna kontakt med:
info@endecocide.se
Besök vår hemsida
www.endecocide.se

