
'200.000 euro is waanzinnig'  

'Patattenoorlog' vandaag verdergezet voor rechter Dendermonde
 
 
 

Vandaag start het proces tegen elf leden van het Field Liberation Movement die op 29 mei

2009 een Wetters proefveld met ggo- aardappelen (genetisch gemanipuleerd) trachtten te

vernielen. Er wordt 200.000 euro geëist van de 'patattiesten'. Het FLM voelt zich

gecriminaliseerd.
 

Het Field Liberation Movement roept sympathisanten op naar Dendermonde af te zakken voor een

solidariteitsactie.
 

'Wij betwisten de claim van het HoGent, VIB en ILVO, het wetenschappelijk consortium achter de

aardappelproef', zegt FLM-woordvoerder Jeroen. 'Wie wil, kan vanaf vandaag vrijwillig verschijnen

om zo te sympathiseren met de elf beklaagden. Dat kan symbolisch door een T-shirt te kopen.

Maar ook door écht vrijwillig voor de rechter te komen. Zij claimen zo hun deelname aan de actie

van 29mei 2011.'
 

'Een financiële of materiële bijdrage, aanwezigheid op de boerenmarkt of de manifestatie rond het

veld: allemaal redenen om deelname aan de aardappelruil in Wetteren te 'claimen' en zo de

beschuldigden te steunen. Wie deze optie kiest: dat is niet zonder risico. Het is mogelijk dat zij die

vrijwillig verschijnen zich effectief voor de rechtbank moeten verdedigen. Dat kan financiële

gevolgen hebben.'
 

Het FLM verwacht vandaag en de komende weken tientallen sympathisanten, onder wie politici en

academici. die vrijwillig zullen verschijnen.
 

Buiten proportie
 

Deze actie komt er omdat het FLM het proces buiten alle proportie vindt. '200.000 euro is
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waanzinnig als claim', aldus het FLM. 'Dit is volgens ons een politieke actie om ons monddood te

maken en te criminaliseren. Zwak om ons met geldstraffen te bekampen. Wij willen dialoog. De

onderzoekers gaven triomfantelijk toe dat hun experiment ondanks onze actie geslaagd is.

Waarom dan zoveel centen eisen? Ze kregen al een grote som van Vlaanderen om verder te

experimenteren.'
 

Volgens de aanklagers zijn er voldoende argumenten om die hoge som te eisen. Want niet alleen

werd een deel van de proef vernield, het experiment duurde door de bestorming ook langer en

door de constante dreiging moesten er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. 'Wij

moeten opdraaien voor die peperdure bewaking van een privéfirma? Niet akkoord. Zelfs de

aanklacht van bendevorming en het toebrengen van slagen en verwondingen is overtrokken en

ongekend zwaar. Acties van burgerlijke ongehoorzaamheid zoals vorig jaar in Wetteren zijn

legitiem. En zo zullen er nog komen. Te starten met de wandeling in VIB-ggo-land in Zwijnaarde

morgen. Door onbetaalbare eisen te stellen vermijdt men misschien veldbestormingen, maar het

zwijgen legt men ons zo niet op.'
 

Het wetenschappelijk consortium reageert kort en bondig: 'De procureur des konings van

Dendermonde had na 29mei ambtshalve een opsporingsonderzoek bevolen aan de politie en

dagvaardt de belangrijkste betrokkenen voor de correctionele rechtbank.'
 

'Het consortium krijgt nu de mogelijkheid zich burgerlijke partij te stellen indien er sprake is van

geleden schade. Wij bevestigen dat er wel degelijk aanzienlijke schade is opgelopen en wij hopen

die te recupereren. Voorts leggen wij ons neer bij de wijsheid van de rechtbank.'
 
 
 

Peter Dirix 
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