Ekocidlagstiftning - en idé vars tid har kommit
Hur kan det vara olagligt att stjäla ett äpple men inte att oåterkalleligt förstöra hela landskap?
Varför gör vi långsiktiga investeringar, t ex pensioner, i verksamheter som äventyrar framtiden?
Hur ska vi kunna hejda katastrofala klimatförändringar?

Jag skriver till dig eftersom jag tänker på dig som en person som kan bidra till att en lag mot
förstörelse av livsmiljöer - ekocid - blir verklighet.
En internationell ekocidlagstiftning innebär att den som är ytterst ansvarig för verksamheter
som orsakar oåterkallelig skada på livsmiljöer kan åtalas. Lagförslaget skulle skapa en juridisk
ansvarsprincip: att sätta hälsa och välmående hos människor och ekosystem före alla andra
lagar och överenskommelser.
Polly Higgins, som utarbetat ett förslag på ekocidlag som en del av Romstadgan, föreslår
denna definition av ekocid:
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 inskränkts.
Idag måste företag sätta sina aktieägares intressen först, alltså maximera vinster, även om
riskerna för människor och natur är stora. Vi ser konsekvenserna av detta tänkande i tjärsandsområdena i Kanada, i Mexikanska golfen och i Indonesiens regnskogar som faller för
att bli oljepalmsplantager.
Business as usual hotar framtiden för den mänskliga civilisationen, ja till och med livet på Jorden
som vi känner det. Redan idag beräknas klimatförändringar vara en av de största dödsorsakerna
globalt. Läget verkar ibland omöjligt att förändra.
Men vi behöver inte sätta kortsiktiga vinstintressen före alla andra intressen. Detta kan förändras på allra högsta nivå genom att inkludera ekocid i Romstadgan tillsammans med de andra
brotten mot freden. Romstadgan reglerar verksamheten i Internationella Brottsmålsdomstolen,
den institution där det internationella samfundet hanterar krigsbrott, aggressionsbrott, folkmord
och brott mot mänskligheten. En internationell ekocidlag skulle fundamentalt skifta förutsättningarna för investeringar och näringsliv, till förmån för en cirkulär ekonomi.
Du, jag och många fler kan höja rösten för en ekocidlag. Redan i år, 2015, kan viktiga steg tas.
Det jag ber dig om är detta: att öppet stödja en ekocidlagstiftning inför klimatförhandlingarna i Paris (COP 21) 30 nov – 11 dec. Romstadgans parter möts redan den 18-26 november i
Haag. Då skulle Sverige tillsammans med andra medlemsstater kunna ordna ett sidomöte för
att undersöka möjligheterna att agera för en ekocidlag.
Vid rätt tillfälle tror jag att du kan göra skillnad för en lag som hejdar förstörelsen av vårt
enda hem, Jorden; en lag som stödjer själva Livet.

