Aardappeloproer in de 21ste eeuw

steun het gentech-verzet!

Info-avond met filmpjes over de Big Potato Swap actie in Wetteren
(Be) vorig jaar, het aankomend proces tegen een aantal deelnemers
en nieuwe aangekondigde acties. Verdachten zullen vertellen over de
Wetteren-actie, hun proces-strategie. ASEED zal een kort overzicht
geven van de stand van zaken over Genetische Manipulatie in
Vlaanderen en Nederland, alsook uitleg geven over een burgerinspectie
van Biotech Valley in Gent op 9 mei.
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Op 29 mei 2011 hebben honderden activisten in Wetteren, Belgisch
Vlaanderen, een veldje met genetisch gemanipuleerde aardappels
deels onschadelijk gemaakt. De Belgische Field Liberation
Movement (FLM) had de actie lang van tevoren aangekondigd.
Ondanks een dubbel hek en tamelijk agressief politieoptreden lukte
het om met vereende krachten GMO aardappels te vervangen door bio-aardappels
die op natuurlijke wijze resistent zijn tegen de meeldauw-ziekte.
Op 8 mei aanstaande begint het proces tegen de "11 van Wetteren" die door het
Belgisch parket als verdachten zijn geselecteerd uit de bijna 500 deelnemers.
Behalve het wieden van aardappelplanten wordt hen ook 'bendevorming'
(criminele vereniging) ten laste gelegd. Het FLM stelt zich op standpunt dat het
hier juist om een 'goede daad vereniging' gaat, en nodigt alle sympathisanten uit
om zich tot lid van de 'weldadige bende' te verklaren.
Op 9 mei organiseert het FLM een vreedzaam
Burgerbezoek aan het Technologiepark in
Zwijnaarde - Gent. In deze zogenoemde Biotech
valley bevinden zich verschillende biotechbedrijven waaronder Bayer en BASF, alsook het
Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Het doel
is informatie te vergaren, door toespraken van
kritische experts, maar ook door storende, prikkende, slimme vragen te stellen aan
de aldaar gevestigde instellingen. ASEED zal meedoen met deze actie.
Met de grote aardappelruil in 2011 is het debat in Vlaanderen over GGO's flink
aangewakkerd. Niet alleen het gevaar van het telen van GGO's in de openlucht
(nota bene naast bijenkorven van een imker), maar ook de positie van de overheid
en de Universiteiten van Gent en die van Leuven werden aan de kaak gesteld. Voor
de actievoerders is het duidelijk dat deze proefveldje geen enkel wetenschappelijk
doel diende, maar alleen een reclame-object was voor BASF en gentech-veredeling
in het algemeen. Nu de overheid kiest voor vervolging op grond van bendevorming
is het tijd om te laten zien dat wij geen genetisch gemanipuleerde planten willen,
niet in het veld en niet op ons bord!
Mee de 9de? Mail info@aseed.net
Financiële steun is hard nodig!
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