
Wat is die EACOP?
EACOP staan vir “East African Crude Oil Pipeline” (Oos-

Afrika Ru-olie Pyplyn). Dit is 'n voorgestelde 1,445

kilometer verhitte pypleiding wat olie vanaf Hoima,

Uganda, na die hawe van Tanga in Tanzanië sal vervoer.

Wat is #STOPEACOP en hoekom is dit belangrik?
Vir meer informasie oor klimaatsverandering en klimaatsgeregtigheid, gaan na

africanclimatealliance.org/resources

‘n Globale veldtog teen die bou van die Oos-Afrika Ru-olie Pyplyn
Dit word gelei deur 'n alliansie van plaaslike groepe en gemeenskappe, sowel as Afrika- en
internasionale organisasies. Dit is daarop gemik om bewustheid oor EACOP te kweek en

diegene wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling daarvan verantwoordelik te hou.

As gevolg daarvan het die #STOPEACOP veldtog begin

WIE en wat sal die mees geaffekteer wees deur die EACOP?
EACOP is gewaarborg om gemeenskappe te verplaas, wild en natuurlike stelsels in gevaar te

stel, asook om die wêreld nader aan die kantelpunt van volskaalse klimaatkatastrofe te
versnel deur meer koolstofvrystellings by te dra wat klimaatsverandering vererger.

Die pypleiding sal loop deur
Afrika se grootste meer,

Victoriameer. Ongeveer 40
miljoen mense is afhanklik
van hierdie meer vir water-

en voedselproduksie.

'n Waarskynlike storting of

lekkasie sal 'n ramp

veroorsaak vir die mense wat

afhanklik is van die

varswaterbronne vir hul

bestaan   en oorlewing.

Hoe sal mense geraak word?
Meer as 100,000 mense

regoor Oos-Afrika gaan die

grond verloor waarop hulle

staatmaak. Baie sal met

geweld uit hul huise verwyder

word.
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Deel hierdie hulpbron met ander

Hou 'n werkswinkel of geleentheid aan om bewustheid

oor die #StopEACOP-veldtog te verhoog

Gebruik sosiale media om bewustheid te versprei

Stuur ‘n e-pos aan die banke wat Eacop befonds

Stuur 'n e-pos aan versekeraars om nie EACOP te

ondersteun nie 

Kliek hier om die petisie te onderteken

Besoek stopeacop.net om meer te leer

Die skep van 'n massiewe
lyn van wye oop ruimte vir
die pypleiding sal verhoed

dat diere toegang tot
voedsel aan die ander

kant kry.

Die pypleiding sal deur
belangrike habitatte en
natuurreservate loop.

Gebiede wat die tuiste van
ikoniese en bedreigde

diere is.

Hoe sal dit die natuur affekteer?

Wat van die klimaat?
Die wetenskaplike bewyse sê vir ons dat ons ongeveer een dekade oor het om ons
koolstofvrystellings dramaties te verminder as ons katastrofiese klimaatsverandering wil vermy.
EACOP sal elke jaar meer as 34 miljoen ekstra ton koolstofvrystellings genereer. Dit sal ook die
natuurlike stelsels benadeel wat as 'n natuurlike buffer vir klimaatsverandering dien.

Hoe kan ek

#STOPEACOP help?

Mense bestaan nie apart van die natuur nie, so enige negatiewe impak op mense

is ook 'n negatiewe impak op die natuur.

https://www.stopeacop.net/take-action
https://www.stopeacop.net/action-email-insurers
https://secure.avaaz.org/campaign/en/stop_the_total_disaster_loc/
file:///Users/srfarrell/Dropbox/Mac/Desktop/Stop%20EAcop/stopeacop

