
recht. Als op de koop toe de mi-
lieubeweging niet doet wat je er-
van verwacht, is het begrijpelijk
dat mensen een radicalere vorm
van engagement zoeken. Ze wil-
len het heft in eigen handen ne-
men.’
Veel van die activisten hebben
hun wortels in de andersglobalis-
tische beweging. Of ze engageer-
den zich in de manifestaties tegen
de oorlogen in Irak en Afghani-
stan. De voorbereiding van de kli-
maattop in Kopenhagen was een
kristallisatiemoment. ‘Activisten
uit het vluchtelingenwerk, de
vakbond, de vredesbeweging of
de ecologische beweging vonden
elkaar rond het klimaat, dat als
een rode draad door al die andere
thema’s loopt.’
Grote vraag blijft echter of de ra-
dicale actie iets oplevert. ‘Op de
agenda van de politiek of het be-
drijfsleven wegen wij niet’, erkent
Anneleen. ‘Maar wel op die van de
milieubeweging. Onder druk van
ons verscherpen ze weer hun po-
sities. Ik denk dat we in de toe-
komst de roep om radicalere actie
alleen maar zullen zien toene-
men.’

www.climate-justice-action.org

Field Liberation
Movement
Ggo-aardappelen
rooien

De politie en de universiteit van
Gent wezen gewaarschuwd. Op
29 mei zal de Belgische Field Li-
beration Movement op het proef-
veld van Wetteren genetisch ge-
modificeerde aardappelen uit-
trekken en vervangen door bio-
aardappelen. We onthullen hier
geen geheim, want de actie is aan-
gekondigd. Maar ze is dus wel ille-
gaal, en de activisten zijn bereid
de gevolgen van hun daden te dra-
gen. ‘Als het tot een proces komt,
krijgen we een nieuwe kans om
onze boodschap helder te stellen’,
zegt Steven (38), een politieke we-
tenschapper die vastberaden is
om tot de actie over te gaan.
De strijd tegen de genetisch ge-
modificeerde gewassen in de Eu-
ropese landbouw wordt op alle ni-
veaus gevoerd, tot in de kabinet-
ten van de Europese Commissie.
De hele milieubeweging is gekant
tegen ggo’s, en geniet daarbij de
brede steun van de publieke opi-
nie. Toch vindt Steven het nodig
om een proefveld ook effectief te
saboteren. ‘Wij voegen de daad bij
het woord. Al ons respect voor de
grote milieu-ngo’s, maar zij mo-
gen niet meer radicaal zijn, of ze
verliezen hun subsidies. Het be-
drijfsleven knuffelt hen dood met
rondetafelconferenties, maar on-
dertussen is er wel al een ggo-
proefveld met steun van de
Vlaamse regering gerealiseerd.’
Steven verwacht enkele honder-
den mensen voor de actiedag. Fa-

cebook, blogs en mail zijn een be-
langrijk middel om mensen te
mobiliseren. ‘Maar even belang-
rijk zijn de ouderwetse communi-
catievormen, zoals flyers of de
straat opgaan, van deur tot deur,
om de mensen van Wetteren te in-
formeren wat er in hun achter-
tuin staat te gebeuren. En de
praktische organisatie doen we
zonder nieuwe media, want de
veiligheidsdiensten houden ons
in de gaten.’
Elk echt engagement komt voort
uit woede, zegt Steven. ‘Ik kom uit
een boerenfamilie. Ik heb in Zuid-
Amerika gezien wat de ggo-cul-
tuur aanricht: gigantische velden
monocultuur, waarvoor tiendui-
zenden mensen van hun land
worden verdreven, om onze var-
kens te voederen terwijl daar de
kinderen honger lijden. Het is be-
langrijk dat mensen hier beseffen
welke bedreiging ggo’s betekenen
voor hun voedsel en hun omge-
ving. En om dat te bereiken, zijn
er activisten nodig die in hun
strijd een stap verder durven te
zetten daar waar de klassieke
ngo’s stoppen.’

fieldliberation.wordpress.com

Critical Mass
Een rijdende flashmob

Elke laatste vrijdag van de maand
rijdt een bont gezelschap fietsers
in groep door de straten van Ant-
werpen. Hetzelfde gebeurt in
Gent, Brussel en vele andere ste-
den van de wereld. Het idee is om
voldoende kritische massa aan
fietsers op de been te brengen om
de straat te heroveren op de auto.
De beweging luistert naar de
naam Critical Mass. Ze ontstond
in 1992 in San Francisco maar
kreeg pas enkele jaren geleden
navolging in België. In Antwer-
pen was theatertechnicus Wouter
Dupon (36) een van d eerste deel-
nemers. Alles begon met een op-
roep via Facebook, in januari
2009. ‘Er daagden tien mensen
op. In juni zaten we aan zo’n twee-
honderdvijftig.’ Punt van discus-
sie was al snel of ze de optocht
zouden aanvragen bij de stad. ‘De
eerste drie keer fietsten we zon-
der toestemming. Daarna kregen

we wel begeleiding van de politie.
Maar sinds december zijn we ge-
stopt met aanvragen doen.’
Critical Mass is een idee, geen or-
ganisatie. En het event moet een
feest blijven, geen conflict zoe-
ken. Dat zijn de uitgangspunten
zoals ze op de algemene site ver-
meld staan. Het is ook een bewe-
ging zonder leiding. In Antwer-
pen stak Wouter de beweging mee
in gang, maar ondertussen mobi-
liseert een zekere Karel Snot via
Facebook en met flyers.
‘Het is een heel spontaan gebeu-
ren. Een soort rijdende flashmob.
De gekste fietsen rijden mee;
fixies, lowriders, bakfietsen, zelfs
een dubbeldekfiets. Maar het is
wel een evenement met een bood-
schap. Zelfs in mijn eigen omge-
ving ken ik nog leeftijdsgenoten
die zonder fiets in de stad wonen,
en alles met de auto doen. De fiets
wordt nog te vaak ervaren als een
minderwaardig vervoersmiddel.
Zie maar naar die hele discussie
over de bakfietsen. Ze zouden ge-
vaarlijk zijn in het verkeer. Dat is
toch de omgekeerde wereld?’
Wouters engagement kreeg vorm
in de linkse muziekclub 4AD in
Diksmuide, en daarna in het an-
dersglobalisme en de bomspot-
tings. Van georganiseerde ngo’s is
hij nooit lid geweest. Hij voert lie-
ver individueel actie, en liefst met
een artistieke insteek. Zo hing hij
ooit Antwerpen vol met de recla-
meboodschap ‘Ik zie je graag’, in
drie talen; Hebreeuws, Arabisch
en Nederlands. Die zogenaamde
Ad Bust kreeg toen nogal wat me-
dia-aandacht. ‘Het is mijn vorm
van activisme; met kleine acties
impact hebben in het hart van de
mensen. Ik denk dat dit een wel-
kome aanvulling is voor de grote
milieubewegingen.’

criticalmassantwerpen.
blogspot.com

GroeNoord
Schommelen boven
de snelweg

Wie vorige vrijdag over de Ring
van Antwerpen reed, zal verbaasd

hebben opgekeken toen hij onder
de brug van Berchem passeerde.
Twee milieuactivisten hadden
zich aan touwen van de brug laten
zakken en schommelden lustig
heen en weer boven het razende
verkeer. ‘Als je een kleine bewe-
ging bent met een duidelijke poli-
tieke boodschap, zijn radicale ac-
ties als deze de enige manier om je
stem te laten horen’, zegt Tom Cox
(33) van GroeNoord, dat de stunt
organiseerde. ‘Wij wilden de ab-
surditeit tonen van een beleid dat
wel miljarden uitgeeft om beton
te gieten, maar amper geld heeft
voor bos en speelruimte.’
Tom is burgerlijk ingenieur en
dokter in de wetenschappen, en
treedt op als perscontact van
GroeNoord. Het is een collectief
van jonge milieuactivisten die el-
kaar vonden tijdens de bezetting
in september vorig jaar van het
Noordkasteel in Antwerpen. Dat
is een stuk bos dat dreigde te ver-
dwijnen voor de aanleg van de
Lange Wapper. ‘De Oosterweel-
discussie draaide alleen nog om
het tracé, de kostprijs en de duur
van de werken. Wij wilden ook het
milieuthema weer op de agenda
plaatsen’, zegt Tom Cox.
Een aantal bezetters van het
Noordkasteel had zijn roots in het
Lappersfort, de rest kwam uit ver-
schillende hoeken. Wat ze echter
gemeen hadden, was dat ze bui-

ten de klassieke milieubeweging
om de weg naar het groene enga-
gement hadden gevonden. ‘Én
ook dat we een radicaler stand-
punt innemen. Onze actie tegen
de Lange Wapper was comple-
mentair met die van Straten-Ge-
neraal of Ademloos. Maar wij
gaan een stap verder. Niet het
tracé is een probleem. De enige
oplossing voor het verkeersin-
farct rond Antwerpen is uitein-
delijk minder verkeer.’
Dat is een utopische kijk, zegt
Tom Cox, die geen ruimte laat
voor compromissen of pragma-
tisme. ‘Elk pragmatisch ant-
woord voor het verkeersinfarct
rond Antwerpen biedt hoogstens
uitstel. Onze mobiliteit op zich is
grondig fout.’ GroeNoord legt
ook duidelijk de link tussen de
Oosterweelverbinding en het kli-
maatprobleem. ‘Dit is een perfect
voorbeeld dat ondanks de grote
woorden van de politici over het
klimaat, ze in de praktijk kiezen
voor business as usual.’
GroeNoord belooft nog meer ac-
ties in Antwerpen. Hoe ver kun-
nen die acties gaan? ‘Er is een
haast unanieme consensus on-
der Belgische klimaatactivisten
dat materiële beschadiging on-
geoorloofd is’, zegt Tom Cox.
‘Over randgevallenis er wel dis-
cussie. Wij hebben bijvoorbeeld
niets te maken met het lossen
van de banden van SUV’s. Maar
die actie krijgt wel onze volledige
morele steun. De Volgende Gene-
ratie krijgt het verwijt dat ze ille-
gaal andermans bezit vernieti-
gen. Maar ondertussen maken
die SUV-rijders onze steden on-
veilig, vervuilen ze de lucht en
mag voor koning auto wel legaal
enorm veel natuur vernietigd
worden.’

www.groenoord.be
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