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actie voerde tegen ggo’s

150 lichamen gevonden
van bootvluchtelingen
voor kust van Tunesië
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■ Activisten bij het vertrappelde ggo-aardappelveld in Wetteren. ‘Er is een grote klimaatcrisis. En een radicale crisis
vraagt om redelijk radicale actie.’
bestrijden. Een aardappelrooier in
Wetteren beschreef het als volgt: “Wij, te
radicaal? De grote groenen zijn gewoon te
soft. Ze collaboreren met het kapitalistische model.” Kenis: “Natuurpunt werkt
samen met Electrabel en de aardgassector, Green Belgium krijgt geld van Suez,
KBC en Jansen Pharmaceutica. En WWF
laat zich sponsoren door Sony, Nokia en
Ikea. De klassieke ngo’s willen de bedrijven van binnenuit veranderen. Een nobel
idee, maar de vraag is: wie gebruikt wie?
Laten ze zich niet voor de kar spannen van
bedrijven die de milieubeweging graag
gebruiken om zich een fake ‘groen’ imago
toe te meten?”
Het overlegmodel gaat veel activisten te
traag. Eerst daden, dan woorden, is de heersende opvatting. “Neem het ggo-voedsel.
Jaren van lobbywerk hebben niet kunnen
voorkomen dat er in Wetteren een veldproef werd gestart”, vertelt David Heller
van Friends of the Earth “Op zo’n moment
is het tijd voor een andere strategie. En kijk:
de afgelopen week heeft de pers meer aandacht besteed aan de ggo’s dan de afgelo-

pen tien jaar. De methodes zijn dus wel efficiënt om het debat aan te zwengelen.” “Af
en toe moet je blijkbaar tegen een paar
schenen stampen, om mensen te doen
luisteren”, zegt Filip De Bodt van Climaxi.
“De methodes zijn wel complementair.
Daarnaast kun je inhoudelijk en juridisch
verder inspelen op het debat.”
Vraag is of de groene guerrillero’s met
hun radicale actie hun doel niet voorbijschieten? Op veel sympathie van politici
moesten de aardappelrooiers afgelopen
week alvast niet rekenen. “We hebben
allemaal geconstateerd dat zogenaamde
vreedzame milieuactivisten zich hebben
ontpopt tot ordinaire relschoppers”, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken
Annemie Turtelboom (Open Vld) woensdag nog in de Kamer. En ook vanuit andere hoeken van de maatschappij werd de
beschadiging van de veldproef verguisd
en veroordeeld.
“We moeten in de toekomst misschien
reflecteren over hoe we onze acties willen
aanpakken”, mijmert Matthias Lievens.
Hij ontsnapte ei zo na aan een sanctie van

zijn werkgever, de KU Leuven. “De strijd
om de publieke opinie is moeilijk te winnen.” David Heller nuanceert: “Op de trein
terug van Wetteren hoorde ik zowel voorals tegenstanders. Het zet de mensen
alleszins aan het denken. Een van de redenen waarom men grijpt naar burgerlijke
ongehoorzaamheid is ook het zichtbaar
maken van een conflict. De overheid en
universiteiten zijn altijd pro-ggo geweest
wegens de economische belangen die
spelen. Wel, dat is bij deze dan onthuld.
Echt nieuw zijn de methoden ook niet.
Bomspottingen en bezettingen deed men
tien jaar geleden ook al. Het verschil is dat
de politie nu veel harder reageert.”
Stoppen is alvast niet aan de orde. “Een
radicale crisis vraagt om redelijk radicale
actie”, vervolgt Heller. “Als men weet heeft
van praktijken die het leefmilieu in
gevaar brengen, lijkt het mij ons recht,
zelfs onze plicht, om in te grijpen.”
Marc Van Montagu en Geert Angenon
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Twee dagen na de schipbreuk van een
Libische vluchtelingenboot voor de
kust van Tunesië werden 150 lichamen
uit de Middellandse Zee geborgen en
naar een lijkenhuis in Sfax gebracht.
Dat heeft de Tunesische Rode Halve
Maan meegedeeld. De zoekacties worden voortgezet maar de hoop om nog
vermisten levend terug te vinden is zo
goed als onbestaande. Hun aantal
wordt geschat op 270.
De woensdag gezonken vissersboot
zou de grotendeels uit zwart Afrika
afkomstige vluchtelingen van Libië
naar het Italiaanse eiland Lampedusa
brengen. Zo’n 20 kilometer voor het
eiland Kerkenna, na een reis van drie of
vier dagen, kreeg de boot echter motorpech. Hij raakte iets onder water, waardoor hij vast kwam te zitten.
Overlevenden getuigden dat ze verschillende dagen vastzaten en uiteindelijk zeewater en water uit de motor
moesten drinken omdat hun drinkwater op was. Volgens hen werd de boot
bestuurd door “ad hoc gerekruteerd
personeel met weinig of geen maritieme ervaring”, wat wel vaker het geval is
bij dit soort transporten.
Enkele dagen later kwam het
Tunesische leger te hulp. In een dramatische reddingsactie kon het vooralsnog 570 passagiers in veiligheid brengen. Volgens de Italiaanse media konden de reddingseenheden maar in kleine scheepjes en rubberbootjes het
gehavende schip benaderen, omdat dat

zich in oppervlaktewater bevond. Pas
langzaam werden eerst vrouwen en
kinderen van de zinkende boot
gehaald. Door de paniek die ontstond
bij de reddingsoperatie vielen vele
mensen in de wilde zee. Zij zijn vermoedelijk allemaal omgekomen.
Sinds januari kozen 42.000 immigranten voor de extreem gevaarlijke
Middellandse Zeeroute om Italië en
daarmee Europa te bereiken. Zo’n
16.000 deden dat als gevolg van de
Libische crisis. Vaak zijn de boten van
de migranten amper zeewaardig, bijna
altijd blijken ze overladen. Veel
Afrikanen kunnen ook niet zwemmen.

Alleen al sinds het begin
van de onrust in NoordAfrika verdronken
op hun vlucht voor
armoede en oorlog
rond de 1.650 mensen
in de Middellandse Zee
Alleen al sinds het begin van de golf
van onrust in Noord-Afrika verdronken
op hun vlucht voor armoede en oorlog
rond de 1.650 mensen in de
Middellandse Zee. Dat cijfer is hoger
dan het vorige trieste record van 2008.
Toen, bij de laatste grote vluchtelingengolf in de loop van dat jaar, kwamen
officieel 1.274 mensen om het leven in
de Straat van Sicilië.
Het niet-officiële cijfer ligt vermoedelijk nog veel hoger. Van vermisten en
doden is Europa in de regel pas op de
hoogte door berichten van overlevenden of lijken die in zee drijven.
Italiaanse media spraken vrijdag al van
een nieuw “annus horribilis”, een
nieuw horrorjaar. (BELGA/REUTERS)

Eerste legale cannabisburgers in rekken
BRUSSEL ● De eerste legale cannabisburgers liggen al een drietal weken in de
rekken van de natuurwinkels. Dat bevestigt Patrick De Ceuster van de vzw
Wervel, de werkgroep voor Rechtvaardigde en Verantwoorde
Landbouw. Wervel serveert
zaterdag 4 juni gerechtjes
op basis van industriële
hennep op het stationsplein van Oostende,
om de nieuwe smaken
van de ecokeuken te
promoten.
Patrick De Ceuster
merkt wel op dat het
hier om drugsvrije voeding gaat, zonder of met zo
weinig mogelijk THC, de psychoactieve stof in cannabis.
“Kemp, industriële hennep, bevat geen
hallucinogene of allergene stoffen. Het
gaat om drugsvrije eco-innovatie. De
cannabisburgers zijn vleesvervangers
en een symbool voor wat hennep te bie-

den heeft aan de ecokeuken.”
Op een studiedag rond het gebruik van
kemp in de voeding verklaarde de FOD
Volksgezondheid dat elke producent die
kan aantonen dat zijn product minder
dan 10 (voor olie), 5 (voor zaad)
of 0,2 (andere afgeleide producten) milligram aan
THC per kilogram bevat,
een toelating tot productie krijgt. “Vroeger
werden dergelijke
producten gedoogd,
maar dan begon het
Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van
de Voedselketen die
producten uit de rekken
te halen. Nu krijgen die producten eindelijk een officiële
goedkeuring”, zegt De Ceuster.
De cannabisburgers zijn van het merk
Hemp-Food, dat ook andere kempvoeding aanbiedt zoals olie, thee, gepelde
zaden en koekjes. (BELGA)

Vlaamse regering schaft gratis hulp voor meerlingen af
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BRUSSEL ● De Gentse professor zoölogie

Gaetan B. (45) riskeert binnenkort 30
maanden cel voor het misbruik van een
driejarige jongen en het bezit van kinderporno. Maar dat belet de man niet de
wereldpers te halen met een wetenschappelijke vondst.
Onder meer BBC en The Washington
Post wijdden een fraai artikel aan ’s mans
ontdekking van wormen in een diepe
goudmijn in Zuid-Afrika. De vondst is niet
onbelangrijk, want de rondwormen of
nematoden werden gevonden op een
diepte van 1,3 kilometer. Daarmee tekenen B. en zijn team voor de vondst van het
diepst levende landwezen ooit, zo argumenteren ze in het wetenschappelijke
blad Nature. Het feit dat de wormen zo
diep kunnen overleven, geeft de vorsers
bovendien hoop dat zoiets ook op een
andere planeet mogelijk moet zijn.

Vraag is nu of B. nog lang zal kunnen
genieten van zijn wetenschappelijk succes. Voor de Gentse rechtbank moet hij
zich verantwoorden voor het misbruik
van het driejarige zoontje van een oudstudente, met wie hij overigens ook een
verhouding had. Bovendien zou bij een
huiszoeking kinderporno gevonden zijn.
B. werkte voor zijn onderzoek samen
met Tullis Onstott van de Princeton
University in New York, die hem
omschrijft als zeer gerespecteerd in de
sector. B. lichtte hem zelf in over zijn
nakende vervolging. “Ik weet dat hij werkt
aan een nieuwe zoektocht, deze keer naar
wormen onder de zeebodem.” Daarvoor
zou hij een alliantie zijn aangegaan zijn
met internationale vorsers, hoewel de
Universiteit Gent hem heeft geschorst.
“De collega’s zijn op de hoogte van de misbruikverhalen”, bevestigt Onstott.
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Vandeurzen heeft de hulp gecentraliseerd bij het Agentschap Zorg en
Gezondheid. Dat was al bevoegd voor bijstand aan alle andere gezinnen. Voor de
families die momenteel hulp ontvangen,
wordt een overgangsperiode van vier
jaar voorzien.
Logisch, vindt Leen Du Bois van
Kind&Gezin. “Veel gezinnen vielen uit de
boot. Mensen die al een baby hadden en

ten, bijvoorbeeld. Maar uit onze ervaring
bleek ook dat onze hulp niet altijd ideaal
was. Drie jaar lang iemand in huis hebben, niet iedereen wil dat. Bovendien
konden wij weinig flexibel optreden.
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minister van Welzijn
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(CD&V) aan de tand
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Vervanging zoeken wanneer de vaste
gezinshulp even niet beschikbaar is, is
niet zo evident. Vanaf nu zal de dienstverlening veel meer afgestemd worden
op de specifieke noden van het gezin.”
Nadeel: de hulp is niet langer gratis. De
‘meerlingengezinnen’ zullen, net zoals

“Daarbij zal wel rekening gehouden worden met het inkomen en de gezinssituatie”, benadrukt Du Bois.
“Dat die gratis steun wegvalt, is ongelukkig, maar globaal zal de maatregel
een gunstig effect hebben”, klinkt het
kort bij de woordvoerder van
Vandeurzen.
Parlementslid
John
Crombez van regeringspartner sp.a, is
het daar niet mee eens. “Ik ben echt verbaasd, het parlement was niet op de
hoogte. Ik snap het niet, zeker omdat de
recente begrotingsdiscussie voor een
deel in het kader stond van de ondersteuning van gezinnen.”
Sp.a is van plan om Vandeurzen dinsdag in de Commissie Welzijn of woensdag in de plenaire te ondervragen. Een
staalblauwe hemel zo ver je kunt kijken
dezer dagen, maar boven de Vlaamse
regering blijven donkere wolken hangen. (AVB)

