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FLM VOERT ACTIE AAN GERECHTSGEBOUW
 
 

In en rond het gerechtsgebouw van Dendermonde heerste gisteren een drukte van

jewelste. Een massa sympathisanten van het Field Liberation Movement zakte naar het

justitiepaleis af om er actie te voeren. Aanleiding was het proces rond de aardappeloorlog.

Elf beklaagden staan terecht voor vernielingen die ze aanbrachten aan een veld met

genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren.
 

Het Field Liberation Movement, dat zich verzet tegen genetisch gemanipuleerd voedsel,

organiseerde op 29 mei vorig jaar een betoging aan een aardappelveld in Wetteren.

Wetenschappers hadden er een akker beplant met genetisch gemanipuleerde aardappelen voor

verder onderzoek. Het protest liep uit de hand en de betogers bestormden het veld, met de nodige

vernielingen tot gevolg.Uiteindelijk werden elf actievoerders gedagvaard door het Dendermondse

parket en gisteren stond de zaak op de rol van de rechtbank. Dat zorgde voor een massale

belangstelling aan het Dendermondse gerechtsgebouw. Meer dan 120 sympathisanten betuigden

hun steun en voerden daarom actie op de trappen aan het justitiepaleis. Ze droegen T-shirts met

de slogan 'Ik hoor er ook bij'.
 

Megafoon
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"Daarmee klagen we de willekeur aan die het parket hanteerde om schuldigen aan te duiden",

zegt Jeroen Boelens van FLM. "Slechts elf zijn gedagvaard, terwijl er veel meer actievoerders

waren. We hebben hen opgeroepen vrijwillig te verschijnen."Op de trappen van het justitiepaleis

werden ook grote spandoeken, panelen en pamfletten bovengehaald. Met een grote megafoon

legden enkele FLM-leden een verklaring af. Ook in het gerechtsgebouw zelf was het druk. Daar

moest iedereen langs de politie passeren vooraleer de zittingszaal binnen te gaan. Elke bezoeker

werd gefouilleerd. Al waren de vele sympathisanten niet lang binnen in de zittingszaal, want het

proces werd uitgesteld naar 15 januari.
 

Criminele bende
 

"We willen vooral een debat rond duurzame landbouw", zegt Boelens. "Onze actie paste binnen

burgerlijke ongehoorzaamheid. We hebben bewust de wet overtreden, dat was een keuze die we

maakten om het debat rond genetisch gemanipuleerd voedsel aan te gaan. Dat er een vervolging

komt, is de consequentie die we aanvaarden. Alleen vinden we dit alles buiten proportie. Het is

duidelijk dat men met dit proces een protestbeweging monddood wil maken. Van een actiegroep

een criminele bende maken, is niet te begrijpen."
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