
Elf activisten voor vernielen aardappelveld voor rechtbank 

75 sympathisanten komen steun betuigen aan 'veldbevrijders'
 

Jeroen Roelen woordvoerder Met dit proces willen ze de beweging dood maken
 
 

Voor de rechtbank van Dendemonde ging het proces van start tegen elf activisten van het

Field Liberation Movement (FLM). Einde mei vorig jaar vernielden ze samen met andere

aanhangers het veld met genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren.
 

De elf activisten die zich voor de vernielingen moesten verantwoorden, kwamen op een man na uit

Gent allemaal uit Wallonië, de buurt van Brussel en Amsterdam. Ze stonden terecht voor het

opzettelijk vernielen van camera's en sensoren van de Universiteit Gent, het Vlaams Instituut voor

Landbouw en Visserijonderzoek, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de Hoge School

Gent. Op 29 mei vorig jaar bestormden ze het veld in Wetteren waar de vier wetenschappelijke

instellingen aardappelgewassen kweekten resistent tegen de aardappelziekte. De schadeclaim

bedraagt nu zo'n 200.000 euro. De elf worden ook beticht van bendevorming en het toebrengen

van opzettelijke slagen en verwondingen aan politie-inspecteurs, bij hun arrestatie tijdens de

protestactie. De rechtbank legde de agenda vast voor het neerleggen van de besluiten van de

advocaten en pas op 15 januari volgend jaar zal het proces worden gevoerd.
 

Naar schatting 75 sympathisanten van het FLM protesteerden voor de start van het proces op de

trappen van het Dendermondse gerechtsgebouw. Ze riepen andere activisten die in Wetteren aan

de actie deelnamen, op samen met de elf verdachten vrijwillig voor de rechtbank te verschijnen.

Zo'n dertig FLM-leden trokken alvast mee naar de rechtszaal, waar ze pas binnen mochten na

fouillering door de politie op wapens. Op het proces volgend jaar zal pas blijken hoeveel activisten

naast de elf verdachten ook vrijwillig willen terechtstaan.
 

'We hebben op 29 mei 2011 bewust opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid', zegt Jeroen

Roelen van het FLM. 'We wisten dat we zouden vervolgd worden. Met dit proces willen ze de

beweging doodmaken. Voor ons is het een oproep om eindelijk over deze genetische kweek van
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gewassen een open en maatschappelijk debat aan te gaan. We zijn overigens geen criminele

maar een politieke organisatie.'
 
 
 

Danny Bontinck 
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