
GÖTEBORG SVERIGES FOSSILA HUVUDSTAD 
Aktionskonsensus  för Göteborgsupproret 16–19 juni 2022  

Aktionskonsensus är en överenskommelse mellan aktionsdeltagarna om hur vi agerar under 

aktioner. Alla som deltar under upproret måste läsa och ställa sig bakom överenskommelsen. 

Under valåret 2022 genomför Extinction Rebellion en nationell kampanj mot den fossila ekonomin. Vi 
måste sätta klimatkrisen högst på den politiska agendan om vi ska kunna lämna över en beboelig planet 
till kommande generationer. 

”Vi är på väg mot en värld som inte går att leva i.” ”Kod röd för mänskligheten.” 

Antonio Guterres, generalsekreterare för FN, efter de senaste IPCC-rapporterna. 

Göteborg är Sveriges fossila huvudstad. En stad som kramar sina bilar och fossila industrier. Hamnstaden 
som tar emot och raffinerar miljontals ton olja, som sedan pumpas vidare ut i Sveriges fossila artärer. 
Under tre dygn uppmärksammar vi hyckleriet kring den fossila industrin som när och föder Göteborg, ett 
beroende som döljs under en hållbarhetsfasad. 

Vi vill stoppa det fossila flödet och till våra makthavare säger vi: 

TALA KLARSPRÅK! ⇨ AGERA NU! ⇨ STOPPA ALLA FOSSILA SUBVENTIONER ⇨ AVVECKLA DEN 
FOSSILA EKONOMIN! ⇨ FRAMTIDSSÄKRA SAMHÄLLET! 

____________________________________________________________________________ 

Under Göteborgsupproret genomförs allt från hårda blockader till artivism och för enskilda 

aktioner kan kompletterande konsensus komma att upprättas. För allt vi gör under XR-flagg 

under dessa dagar gäller dock: 

Våra aktioner består helt och hållet av icke-våld och våra handlingar och kommunikation med 

allmänheten, arbetare, myndigheter och varandra är fredliga. 

Vi visar alltid hänsyn till människor som är sysselsatta med sina vardagliga rutiner. Vi önskar att det 

inte vore nödvändigt att störa ordningen, men vi erkänner samtidigt att de politiska, ekonomiska och 
sociala system vi lever i har drivit oss till att genomföra störande aktioner. 

I kontakt med andra undviker vi alla former av våld. Vår förståelse av icke-våld innebär att vi inte 

forcerar polisavspärrningar eller knuffar eller drar i poliser. Vid upplösning av en aktion eller 
frihetsberövande beter vi oss fredligt och avstår från aktivt kroppsligt motstånd, till exempel genom att ta 
varandra i armkrok eller hålla oss fast i en lyktstolpe. Vi kan använda passivt motstånd, som t.ex. att ligga 
ner på marken och låta poliserna bära bort oss. Passivt motstånd kan också innebära att låsa fast sig i 
varandra eller i föremål.   

• Vi lugnar ner (“deeskalerar”) hotfulla och spända situationer, t.ex. genom att agera lugnt och 
fredligt, föra en respektfull dialog med omgivningen, sjunga och dansa. 

• Vi agerar inte under påverkan av alkohol eller andra droger.  



• Vi ser till att vi har kunskap om de rättsliga följderna av våra handlingar och tar ansvar för dem.  
• Vi värnar om en hållbar kultur som innebär att vi tar hand om oss själva och varandra för att vi 

ska kunna må bra och agera effektivt och långsiktigt. Säkerhet är högsta prioritet i alla 
sammanhang.  

• Vi överväger följderna av våra handlingar för trafik och transportvägar för att mildra negativa 
effekter för räddningstjänst och ambulanser.  

• För att trygga allas säkerhet så måste personer som deltar på aktionen i rollen som hård 
blockerare ha deltagit på en aktionsträning innan. 

• Vi behandlar alla med värdighet och respekt.  
• Vi tar fullt ansvar för våra handlingar och är redo att ta konsekvenserna av dem. Vi fotar och 

filmar våra aktioner för att sprida information till allmänheten. Vi står för det vi gör med namn 
och ansikte. Aktionen kommer eventuellt att filmas med drönare ovanifrån och genom att delta 
ger du automatiskt ditt medgivande till detta och att materialet kan komma att publiceras i sociala 
medier. 

 

Våra aktioner kan dra till sig intresse från högerextrema rörelser. Vi hjälps åt att hålla uppsikt 
och stöttar varandra om det uppstår situationer som känns otrygga. Om du kontaktas av 
representanter från högerextrem media är vår rekommendation att du för din egen trygghets 
skull helt avstår från att prata med dem. Om du är med om eller bevittnar hot eller våld, vänd 
dig till en poliskontakt och/eller till regen för stöd, samt eventuell hjälp med att göra en 
polisanmälan.


