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KƉǁŽĞŶƐĚĂŐϵŵĞŝĂĂŶƐƚĂĂŶĚĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚĚĞĞůŐŝĂŶ͚&ŝĞůĚ>ŝďĞƌĂƚŝŽŶDŽǀĞŵĞŶƚ͛;&>DͿĞĞŶ
͚ďƵƌŐĞƌŝŶƐƉĞĐƚŝĞ͛ǀĂŶĚĞĂŐďŝŽƚĞĐŚĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŽƉŚĞƚdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƉĂƌŬ͘&>DŝƐĞĞŶĂŶƚŝ-‐GGO  
activistenbeweging,  bekend  van  de  vernieling  van  een  GGO-‐aardappelveldproef  in  Wetteren  in  mei  2011.  
,ĞƚĚŽĞůǀĂŶŚƵŶ͚ďƵƌŐĞƌŝŶƐƉĞĐƚŝĞ͛ŝƐŽŵŵĞĚŝĂ-‐aandacht  te  genereren,  om  sympathisanten  te  informeren  
over  de  agbiotech-‐activiteiten  op  de  campus  en  kritiek  te  uiten  op  de  ontwikkeling  en  het  gebruik  van  
GGO-‐gewassen  en  de  verbanden  die  er  bestaan  tussen  de  academische  wereld  en  de  agbiotechbedrijven.  
  
De  burgerinspectie  
FLM  zal  tussen  13u00  en  14u00  beginnen  te  verzamelen  op  een  grasveldje  aan  de  hoofdingang  van  de  
campus.  Ze  zullen  een  aantal  spandoeken  ophangen  aan  de  hekken  bij  ingang,  enkele  standjes  opbouwen,  
ĞŶǌĞǌƵůůĞŶŚƵŶ͚ǁĂŶĚĞůŝŶŐ͛ĂůƐĠĠŶŐƌŽĞƉŽŵϭϰƵϯϬƐƚĂƌƚĞŶ͘ĞǌƵůůĞŶĞĞŶƌŽŶĚĞǀĂŶĚĞĐĂŵƉƵƐĚŽĞŶĞŶ
achtereenvolgens  stoppen  bij  het  UGent-‐VIB-‐onderzoeksgebouw  (FSVM-‐gebouw),  CropDesign,  Bayer  
Cropscience,  Devgen  en  terugkeren  naar  het  UGent-‐VIB-‐ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŐĞďŽƵǁ͘ĞǌƵůůĞŶŽƉĚĞ͚ŽƉĞŶďĂƌĞ
ǁĞŐ͛ďůŝũǀĞŶĞŶǌƵůůĞŶŐĞĞŶƉƌŝǀĠĚŽŵĞŝŶďĞƚƌĞĚĞŶ.  Bij  elke  stop  zullen  ze  een  eigen  toelichting  geven  op  
wat  er  in  het  betreffende  gebouw  gebeurt.  Ze  zullen  naar  alle  waarschijnlijkheid  behoorlijk  wat  lawaai  
maken  en  ook  wat  straattheater  opvoeren.  Er  zullen  geen  grote  discussies  of  debatten  gevoerd  worden,  
maar  ze  zullen  naar  alle  waarschijnlijkheid  wel  een  woordvoerder  van  de  geviseerde  instellingen  en  
bedrijven  vragen  om  hen  kort  tewoord  te  staan.  Andere  instellingen  of  bedrijven  dan  degene  die  
hierboven  zijn  genoemd  worden  niet  geviseerd  en  zullen  ook  niet  bezocht  worden.  Dus  geen  halte  bij  
andere  UGent  gebouwen,  de  (bio-‐)incubatoren,  Texaco,  Innogenetics  of  Ablynx.  Ten  laatste  om  17u00  
zullen  ze  teruggekeerd  zijn  aan  hun  verzamelpunt  aan  de  ingang  van  de  campus.  
  
Veiligheidsmaatregelen  
De  geviseerde  instellingen  en  bedrijven  zullen  naar  behoefte  extra  beveiliging  inhuren  en  de  politie  zal  in  
burger  en  vooral  bij  de  populierenveldproef  zichtbaar  aanwezig  zijn.  Er  zijn  duidelijke  afspraken  gemaakt  
tussen  gemeente,  politie  en  FLM  die  het  vreedzaam  karakter  van  de  wandeling  moeten  garanderen.  
DŽĐŚƚĞƌƚƵƐƐĞŶĚĞ͚ǁĂŶĚĞůĂĂƌƐ͛ƚoch  een  vandaal  opduiken  die  zich  niet  aan  de  instructies  houdt,  dan  is  
de  politie  gemachtigd  om  fel  op  te  treden.  De  medewerkers  van  de  geviseerde  instellingen  en  bedrijven  
zijn  duidelijk  geïnformeerd  en  geïnstrueerd  om  problemen  te  vermijden.  Zo  is  hen  onder  meer  
medegedeeld:  
x Beter  niet  op  straat  te  parkeren,  maar  enkel  op  (ondergrondse)  privéparkings.  
x Het  werk  gewoon  voort  te  zetten  en  niet  (in  groep)  uit  de  ramen  te  staren.  
x Werk  in  de  serres  tussen  14u00  en  17u00  te  vermijden  omdat  gewonden  te  vermijden  in  het  
onwaarschijnlijke  geval  dat  men  objecten  naar  de  serre  zou  gaan  gooien.  
x Enkel  het  gebouw  te  verlaten  wanneer  dat  stikt  noodzakelijk  is,  en  in  dat  geval  vermeninging  met  
activisten  te  vermijden,  evenals  te  vermijden  in  discussie  te  gaan.  
x Zich  te  onthouden  van  enig  commentaar  richting  mogelijks  aanwezige  media.  
  
Niet-‐geviseerde  instellingen  en  bedrijven  
Het  lijkt  niet  nodig  dat  de  niet-‐geviseerde  instellingen  en  bedrijven  andere  maatregelen  nemen  dan:  
x Hun  medewerkers  te  informeren  over  wat  er  op  9  mei  zal  plaatshebben.  
x Hun  medewerkers  te  instrueren  discussies  met  activisten  en  contact  met  de  media  te  vermijden.  
x Een  waakzaam  oog  in  het  zeil  te  houden.  
x In  de  straat  waar  CropDesign  gehuisvest  is,  is  het  wellicht  verstandig  niet  op  de  straat  te  
parkeren.  
  

