
Oproep aan al wie zich interesseert in duurzame landbouw,  de gevaren van biotechnologie en eerlijke  
noord-zuidrelaties.

Op woensdagnamiddag 9 mei 2012 organiseren sympathisanten van Field Liberation Movement (FLM) een 
vreedzame wandeling op de terreinen van de “Ghent Biotech Valley”, het biotechnologiepark te 
Zwijnaarde, gelegen op anderhalve kilometer van het station Gent-Sint-Pieters.

Het park speelt een grote rol in de steeds nauwere verweving van de politieke en universitaire wereld, met 
de private belangen van de biotechindustrie. De wandeling/burgerinspectie wil hieraan aandacht geven. 
Gewapend met een aantal prangende vragen, zal een groep geïnteresseerde burgers op 9 mei een parcours 
afleggen in het biotechnologiepark. Lokale gidsen geven uitleg over de aanwezige bedrijven en hun 
activiteiten in België of elders in de wereld. Wij nodigen het personeel van de biotechbedrijven uit om  ons 
een antwoord te verschaffen op vragen als:
 

– Wat gebeurt er hier met ons belastinggeld?
– Wat groeit er in de geheimzinnige serres van Bayer Crop Science?
– Wat houdt de samenwerking tussen VIB, Ugent en BASF precies in?
– Wat vindt de Aziatische bevolking van de bedrijfspolitiek van Devgen?
– Wiens belangen dienen de gentechpopulieren?
– Hoeveel kapitaal zit er in de spinoffs van de VIB, en waar komt dit geld vandaan?
– Hoe onafhankelijk is het Vlaams Instituut voor Biotechnologie eigenlijk?
– Wat heeft het uitsterven van de honingbij te maken met Bayer en BASF?
– Wat is de link tussen de Biotech valley in Zwijnaarde, en de Bio Energy Valley in de Gentse Haven, 

en hoe valt de huidige biobrandstoffenindustrie te rijmen met duurzaamheid?
– Wat is de meerwaarde van de nieuwste ggo-maisveldproef te Wetteren?
– Wat is de visie op duurzamer en eerlijker landbouw in de Vlaamse en Belgische regering? 

http://fieldliberation.wordpress.com/
http://www.ardoyen.be/ardoyenmap/index.html


FLM creërt op 9 mei een forum voor al wie zich om deze, en meer, vragen bekommert. Burgers en boeren, 
collectieven en ngo's die actief zijn rond landbouw, milieu en eerlijke wereldhandel, zijn van harte 
uitgenodigd.  Denk mee na, help aan de voorbereiding, wees aanwezig en mobiliseer je netwerken!
 
 Praktisch 

Een geleide wandeling in het technologiepark vindt plaats in de namiddag (rond 14u), gevolgd door het 
uitwisselen van ideeën, een avondmaal en debat in het centrum van Gent. Mogelijks ook een infomarktje, 
straattheater, muziek en extra debatten.

Ben je geïnteresseerd, reageer dan via field.liberation@gmail.com. We kijken uit naar jouw ideeën!
Je mag je ook altijd aanmelden op onze Facebookpagina: 
 

Vruchtbare groeten

Sympathisanten van Field Liberation Movement.
 

 PS: Als je je alvast wat wil verdiepen, klik dan op volgende zinnen:

Over de nauwe band tussen chemische bedrijven, biotechnologie en biomassa
Over de Vlaamse industriële krachten achter de nieuwe ggo-maïsveldproef
Alles wat je ooit wilde weten over ggo's 
Een kort filmpje over de positie van de kleinere ggo-boeren in de VS
 
 

http://www.facebook.com/events/340262462692121/
http://www.youtube.com/watch?v=jEX654gN3c4
http://www.centerforfoodsafety.org/wp--%E2%80%90content/uploads/2011/10/GMO--%E2%80%90EMPEROR--%E2%80%90FINAL--%E2%80%9010--%E2%80%9011.pdf
file:///C:/Users/aboe/Desktop/9 mei/ http://lv.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/2010 08 19 Eindverslag biobased economie.pdf
http://www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/biomassters_27feb2011.pdf
mailto:field.liberation@gmail.com

