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Het is zover!
Ons eerste ledentijdschrift is klaar!
Vol trots kunnen we onze allereerste
uitgave van Climaxi Nieuws aan jullie
voorstellen. Maar eerst: Climaxi, wat
is dat alweer?

Climaxi werd in 2011 opgestart als
socioculturele beweging.
Met onze kantoren in Gent en Herzele,
en vrijwilligers verspreid over het
hele land, zetten we allerhande acties
en campagnes op poten.
Acties waarmee we echt een verschil
proberen te maken. Want wij willen
een sociale en solidaire aanpak van
het klimaatprobleem.

In een wereld waarin het grote geld
aan het roer staat, worden zowel de
mens als het milieu de dupe.
Dat systeem is dringend aan
verandering toe! Zowel op het vlak
van voeding, energie als mobiliteit
zetten we acties op en gaan we actief
op zoek naar alternatieven.

Climaxi is ook de Vlaamse tak van de
internationale milieubeweging
"Friends of the Earth".

Met dit gloednieuw tijdschrift willen
we onze vrijwilligers, leden en
sympathisanten op de hoogte houden
van het laatste nieuws.
Niet alleen de acties, debatten en
demonstraties die we organiseren
komen aan bod, maar ook analyses
over thema’s die ons allemaal
aangaan.

Verder in dit nummer kan je onder
andere lezen over de strijd tussen
Trump en het klimaat, de fipronil in
onze eieren en de aanstaande
klimaattop in Bonn.

In dit nulnummer hielden we ook
enkele pagina’s vrij voor onze
regiogroepen. Climaxi is immers
vertegenwoordigd in Antwerpen,
Leuven, Oostende, Herzele en Gent.

Onze vrijwilligers vertellen jullie zelf
in welke lokale, regionale en
nationale dossiers zij hun tanden
zetten.

Wakkeren deze thema’s het vuur in je
aan, en heb je zelf goesting om mee
te werken? Hun contactgegevens vind
je onder elk artikel!

Ons tijdschrift landt vanaf nu twee
keer per jaar in je bus, in het voor- en
het najaar.

Daarnaast brengt Climaxi ook
brochures uit die zich toespitsen op
één bepaald thema. Ook zo mag je er
dit jaar nog één verwachten.

Het climaxi-team

Edito

Vind je onze tijdschriften,
brochures, en vooral onze werking
echt de moeite waard?
Dan kan je altijd een vrije bijdrage
storten op ons rekeningnummer:
BE94 0012 0551 14
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Een prijs die bedoeld is voor
organisaties, bedrijven of
personaliteiten die zich heel bewust
groener voordoen dan ze in
werkelijkheid zijn.

Ze bedienen zich van een lakje groene
verf, louter omdat het hen
commercieel of politiek goed uitkomt.
Dat misleidende verhaaltje
doorprikken, is het doel van de
Greenwash Award.

In 2012 won het Vlaams Centrum voor
Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de
award, omwille van de zogenaamde
duurzaamheidscampagne “Vlees van
hier? Met plezier! Veilig, voedzaam,
verantwoord" en het TV-spotje dat
varkensvlees promootte als “vlees van
eigen bodem”.
Wat verzwegen werd, is dat voor het
vlees van hier het veevoeder wel van
elders komt. Over de nood om onze
vleesconsumptie te matigen hoorden
we geen woord.

VLAM kende inmiddels waardige
opvolgers. Zo ontving in 2016 Vlaams
minister Joke - “Een boom dient om te
kappen”- Schauvliege, de award,
omwille van haar totaal ontoereikende
klimaat- en bosbeleid.

En ook in 2017 reikt Climaxi opnieuw
een Greenwash Award uit.

Net als de vorige jaren kan jij mee
bepalen wie de fel begeerde award in de
wacht zal slepen.

In het najaar vind je de vijf meest
bekwame greenwash'ers van het
moment op onze website en kan je een
stem uitbrengen:

DDooèènn!!
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IInn 22001122 rreeiikkttee CClliimmaaxxii vvoooorr hheett eeeerrsstt ddee GGrreeeennwwaasshh AAwwaarrdd uuiitt..
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Dit jaar gaan de onderhandelingen
van de Verenigde Naties over
klimaatverandering door in Bonn, en
Friends of the Earth International zal
zowel op als naast de conferentie
aanwezig zijn.

Op politiek vlak is deze klimaattop
cruciaal. De landen moeten het pad
concreet uitstippelen dat nodig is om
de doelstellingen te halen die ze in
Parijs in 2015 hebben vastgelegd.
Fiji is de officiële gastheer van de top
–hoewel deze doorgaat in Duitsland-
dus we verwachten een sterke focus
op de impact van klimaatverandering
op kwetsbare landen en bevolkings-
groepen.

157 landen, samen verantwoordelijk
voor zo’n 55 procent van de wereld-
wijde uitstoot van broeikasgassen,
hebben de akkoorden van Parijs
bekrachtigd.

De beslissing van Trump om de VS
terug te trekken uit het Akkoord van
Parijs zorgde voor hernieuwde media-
aandacht. De 19 andere leden van de
G20 hebben deze beslissing onder-
tussen streng veroordeeld, en

hernieuwden openlijk hun
engagement voor het Akkoord. Maar
we hebben natuurlijk meer nood aan
daden dan woorden.

Friends of the Earth liet één van de
meest kritische stemmen horen over
het Akkoord van Parijs. Meteen na het
akkoord waarschuwden we dat we
met de huidige beloftes afstevenen
op een opwarming van minstens drie
graden Celcius en dat de wereldwijde
crisis hier allesbehalve mee is
opgelost.

Het netwerk van Friends of the Earth
zal de onderhandelingen in Bonn
(COP23) gebruiken om op te roepen
tot een dringende hervorming van het
huidige energiesysteem, weg van
fossiele brandstoffen.

Europa zou als eerste actie moeten
ondernemen, gezien het als regio
verantwoordelijk is voor een
gigantische historische uitstoot.

Dit betekent de geleidelijke uitstap
uit fossiele brandstoffen zodat we in
2030 volledig draaien op hernieuw-
bare energie.

• 6 •
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Om dit te bereiken roepen wij op
voor een democratisch
energiesysteem waarbij de controle
ligt in de handen van het volk, niet de
vervuilers.

Op 13 en 14 oktober starten twee
Internationale Actiedagen, waarbij
lokale takken van Friends of the Earth
overal acties zullen opzetten om de
klimaatcrisis in de kijker zetten, en op
te roepen voor een totale
transformatie van ons energie-
systeem.

Dit is onze bijdrage aan de Reclaim
Power Month of Action waarin we
samen met bondgenoten strijden
tegen vuile energie.

Op 4 en 5 november, net voor het
begin van de onderhandelingen,
organiseert BUND, de Duitse tak van
Friends of the Earth, een gigantische
manifestatie. Ze zullen over de hele
stad kilometers lange rode lijnen
trekken om de onderhandelaars de
boodschap mee te geven dat “dit zijn
de rode lijnen die we niet mogen
overschrijden!”. Deze rode lijnen
zullen aansluiten bij de anti-
steenkool protesten in het nabije
Rijnland.

Op de conferentie
organiseert Friends
of the Earth
International, in
samenwerking met
internationale
vakbonden, een
evenement gefocust
op een eerlijke
transitie voor
werkende mensen.

We hopen dat alle Friends of the Earth
groepen wereldwijd solidariteitsacties
zullen opzetten in oktober en november,
om zo allerhande lokale strijden met
elkaar te verbinden, en samen onze visie
van een toekomst zonder fossiele
brandstoffen vorm te geven.

Luister naar vier verhalen van de kracht
van het volk achter de transitie voor een
fossielvrije toekomst op de Real World
Radio Europe podcast.
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Climaxi in Leuven

Van bij de start in 2011 is er in de
regio Leuven een lokale groep van
Climaxi actief. Het gaat om een
diverse groep, met ook een waaier
aan diverse activiteiten.
Afgelopen zomer organiseerde
Climaxi in Leuven nog het Fiesta
Partigiani, een zomerweekend voor de
vrijwaring van parkveld, een unieke
groene en agrarische ruimte in
Heverlee.

Climaxi organiseert meermaals per
jaar in Leuven activiteiten onder de
noemer 'Human Ecology'. Dat gebeurt
in samenwerking met de
cultuurorganisatie Masereelfonds, de
ecologische denktank Oikos en soms
ook het cultuurcentrum STUK. Het kan
dan gaan van een informatieve
activiteit over de inzet van de
klimaattop van Parijs tot een
debatavond over de mobiliteit in de
stad van overmorgen. De reeks is
inmiddels een vaste waarde
geworden in Leuven waar we een
heel breed publiek mee bereiken.

Lokale acties

Daarnaast is Climaxi betrokken bij
een aantal lokale actiegroepen. Zo is
er 'De Bruul brult', een actiegroep die
zich verzet tegen de komst van een
nieuwe centrumparking voor 600
wagens onder park de Bruul.

Voorts is er ook de actiegroep
'Parkveld blijft natuurlijk!', die ijvert
voor de vrijwaring van Parkveld, waar
het Fiesta Partigiani plaats vond.
Parkveld wordt al méér dan twintig
jaar bedreigd door allerhande
bouwplannen.
Er zijn ook mensen van Climaxi
betrokken bij de jaarlijkse herdenking
van de atoomaanvallen op Hiroshima
en Nagasaki in augustus 1945.

Ongehoorzaam

Sinds een jaar zet Climaxi mee de
schouders onder het Centrum voor
Economische Ongehoorzaamheid, een
lokale vzw die een eigen ruimte
openhoudt in de
Minderbroedersstraat. Het doel was
om een vrijplaats te creëren waar er
volop kan nagedacht en
geëxperimenteerd kan worden rond
duurzame, democratische en
coöperatieve alternatieven voor de
gangbare economie. Er is een atelier
waar studenten zelf hun fiets kunnen
herstellen.
De Griekse solidariteitsproducten
worden er verdeeld. Er vinden
repaircafés plaats...
Maar je kan er ook terecht voor info-
avonden en debatten.
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Contact:
climaxi.vlaamsbrabant@gmail.com



Climaxi in Zuid-Oost-
Vlaanderen

In Zuid-Oost-Vlaanderen kan Climaxi
rekenen op een goed georganiseerde
kern van een tiental vaste mensen en
een twintigtal sympathisanten.
De eerste groep komt om de zes
weken samen in vzw ’t Uilekot, een
vzw die nauw was betrokken bij de
oprichting van Climaxi.
De leden van de groep komen uit
Herzele, Zottegem, Oosterzele en
Geraardsbergen.

De groep stort zich actief op reëel
bestaande problemen die aan-
gebracht worden door de bevolking
van de regio. Zo voert Climaxi, en
voorheen ’t Uilekot al dertig jaar actie
tegen de aanleg van een nieuwe weg,
de N42. Die moet het zuiden van
Nederland met het noorden van
Frankrijk verbinden. De weg bestaat al
maar wordt omgevormd tot een soort
van ‘snel-weg’. Daarom wil men het
aantal rijstroken verdubbelen tot vier
in Oosterzele, en komt er een nieuw
stuk weg van anderhalve kilometer in
Herzele. Die anderhalve kilometer ligt
bijzonder ongelukkig: het landschap
wordt geschonden, actieve land-
bouwbedrijven verliezen hun grond
en buurtbewoners krijgen de weg op
nog geen tien meter van hun slaap-
kamer. Onze lokale groep steunt de
buurtbewoners in hun verzet.
In Geraardsbergen is Climaxi actief
rond de inplanting van een soort van
lokale ‘Uplace’.
Aan de rand van de stad wil men een
shoppingcenter neerpoten op de
terreinen van de

vroegere luciferfabriek Unal. Climaxi
vindt dat deze plaats, die vlak naast
de Dender ligt, moet gebruikt worden
als overstromingszone.
Geraardsbergen haalt regelmatig het
nieuws door overstromingen van het
centrum van de stad. Climaxi wil hier
mee voor een oplossing zorgen.

Climaxi Z.O.-Vlaanderen is graag ook
cultureel-culinair actief en
organiseert regelmatig
kruidencursussen of andere
evenementen rond eten. We doen
graag debatten en werken elk jaar
mee aan Lezen in de Lente, een
literair evenement.

In Herzele is er ook een secretariaat
van Climaxi. Daar kan je terecht als je
wil meewerken aan de documentaires
van Climaxi, voor juridisch
actieadvies, de import van Griekse
producten en de organisatie van de
Eco & Fair winkel. Eco & Fair is een
samenwerkingsverband tussen
Wereldwinkel Herzele, vzw ’t Uilekot
en vzw Climaxi.
Lokale vrijwilligers zetten hun
schouders onder de winkel en zorgen
op die manier voor de verkoop van
solidariteitsproducten van Europese
coöperatieven, die ook een maat-
schappelijke werking hebben.
Tegelijkertijd zorgt deze verkoop voor
een extraatje in de nationale Climaxi-
kassa
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Contact:
Filip De Bodt 0496/718472
filip@climaxi.be



Climaxi in Antwerpen

Climaxi Antwerpen werd enkele
jaren geleden opgestart.

Tot hiertoe hebben we ons vooral
bezig gehouden met de kwestie
'kernenergie en fossiele brandstoffen'
versus 'hernieuwbare energie in en
buiten het Antwerpse havengebied’.

We werkten hiervoor nauw samen
met groepen als het lokale Ecokot en
Greenpeace Antwerpen, zeker als het
over de kerncentrale van Doel ging en
het zoeken naar alternatieven
daarvoor.
We staken zo veel energie in het
organiseren van enkele betogingen in
de Antwerpse binnenstad. Daarnaast
schakelden we ons in een
solidariteitseconomie door mee
Griekse producten van coöperatieven
te verkopen, organiseerden we een
hele reeks infoavonden in het Ecokot
(over vredeskwesties, soja, activisme
en energie daarvoor, ...), stonden we
met infostandjes op publieke
activiteiten, etcetera.

We willen hier nu verder op bouwen,
gaan proberen onze groep groter te
maken en onderzoeken volop welke
nieuwe onderwerpen we kunnen
aansnijden.

Wat leeft er in Antwerpen en wat
kunnen wij daartoe bijdragen?
Van onzinnige bomenkap tot de
mobiliteitsknopen, en de
overbodigheid van een zichzelf
uitbreidende luchthaven in Deurne

tot de grootste petrochemische
cluster van Europa in het
havengebied...

In Antwerpen zijn er meer dan genoeg
sociale en ecologische tekorten terug
te vinden om onze tanden in te
zetten.

Ecokot verhuisde naar een ander
stadsdeel, verder verwijderd van het
centrum van Antwerpen. Het bevindt
zich nu op de grens van het district
Deurne en Borgerhout. Vermits we
regelmatig samenwerken met Ecokot
noopt dit ook Climaxi tot creativiteit
en het uitdenken van nieuwe pistes.
Rond de ecologische kwestie lijkt er
in Deurne vooral wat te bewegen
rond de luchthaven en in kringen van
de Transitiebeweging.
In het multiculturele Borgerhout leeft
er van alles en nog wat, veel wat
progressief en sociaal cultureel is.

We zetten met
Climaxi Antwerpen veel in op het
sociaal en ecologisch netwerken, en
zoeken momenteel uit hoe dat op
constructieve wijze verder te zetten.

Met veel zijn we niet voorlopig, dus
we kunnen extra krachten goed
gebruiken!
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Contact:
katrin.vdt@gmail.com
arthur.follebout@gmail.com



Climaxi in Oostende

In Oostende is Climaxi al een drietal
jaar actief. Uit de lokale Hart Boven
Hardgroep en de klimaatfietstochten
groeide een groepje mensen die vol
overtuiging meewerken aan de acties
van Climaxi.

De groep kreeg nationale weerklank
toen Climaxi besliste om op 29
november 2015 toch een
mensenketting te organiseren in de
stad naar aanleiding van de
klimaattop van Parijs.

De overheid had ter gelegenheid van
de komst van Erdogan en in de
nasleep van de terroristische acties in
de Franse hoofdstad beslist om geen
publieke manifestaties toe te laten.
Climaxi legde zich daar niet bij neer
en organiseerde een mensenketting
die vijfhonderd mensen op de been
bracht.

Oostende brengt mensen bijeen van
over de hele kuststreek en volgt de
discussie rond visserij op de voet. De
groep kom met nogal wat mensen
naar nationale acties en houdt
jaarlijks een stand op Oostende voor
Anker. We zorgen voor de verspreiding
van de Climaxi-uitgave Het
Visserijblad in de streek en
organiseren graag af en toe een
plotse actie. Zo waren we vorig jaar
present voor het Braziliaans
Olympisch Dorp op het strand van
Oostende. We deelden er folders uit
en maakten animatie als protest
tegen de staatsgreep in Brazilië, en de
gevolgen ervan.

We houden nauw contact met andere
actiegroepen als vzw Oosteroever en
Restart The Ferries. Onze vrijwilligers
zijn ook actief rond de
vluchtelingenkampen in Noord-
Frankrijk. Sinds dit jaar zijn er
regelmatige vergaderingen waarin de
groep zich structureert en een aantal
activiteiten plant. Zo willen we
volgend jaar visserijfeesten plannen
in Oostende en denken we opnieuw
aan een paar prikacties.
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Contact:
Johan Bultiauw (0478/714859)
Kries Hoornaert:
kriesjex@hotmail.com



Climaxi in Gent

Hoewel Climaxi al sinds haar
oprichting een kantoor heeft in het
Gentse, staat de regiogroep van
vrijwilligers nog in haar kinder-
schoenen. Vorig jaar, in 2016, is de
eerste aanzet gegeven om net als in
Antwerpen, Leuven, Herzele en
Oostende een groep van enthousiaste
vrijwilligers bij elkaar te brengen die
de thema’s van Climaxi ook in Gent op
de kaart willen zetten!

We hebben de koppen al eens
bijeengestoken over enkele mogelijke
thema’s die we in de kijker willen
zetten. Zo willen we onder andere
inzetten op het thema energie-
armoede. In België leven nog steeds
heel wat mensen in energie armoede.
Zij kunnen hun energiefactuur niet
betalen en worden gedropt door de
energieleverancier.

Binnen Climaxi werken we al
jarenlang aan het thema. In 2014
publiceerden we de brochure “Een
Klimaatneutrale Toekomst. Is iedereen
mee?”, waarin we het uitvoerig
hadden over energie-armoede met
een focus op Vlaams Brabant. Maar de
problematiek heerst uiteraard over
heel België, ook in Gent!

Een ander thema dat we willen
aankaarten is het Gents klimaatplan
2015 – 2019. Het Gentse stadsbestuur
wil dat de stad in 2050 klimaat-
neutraal is. Om dit te halen moet de
uitstoot tegen 2020 met 20 procent
gedaald zijn tegenover 2007. Doet de
stad voldoende om dit te behalen?

En is het klimaatplan genoeg?
Waarom wordt de torenhoge uitstoot
van bedrijven als Arcelor Mittal niet
mee gerekend? Vragen genoeg
waarover Climaxi Gent zich wilt
buigen!

Een derde thema dat werd
aangehaald is basismobiliteit.
Basismobiliteit is het principe dat
elke persoon het recht heeft op
mobiliteit, ongeacht ze een fiets of
auto bezitten. Hiervoor moet er
voldaan worden aan enkele vereisten
zoals de afstand naar een bushalte, de
frequentie van de bussen, en het
tijdsblok waarin mobiliteit verzekerd
moet worden. Geldt dit in Gent? En in
de randgemeenten? Mobiliteit is een
belangrijk thema wanneer het over
het klimaat en sociale
rechtvaardigheid gaat. Ook hier wilt
Climaxi Gent zijn tanden inzetten.

Maar er zijn natuurlijk nog tal van
andere mogelijke thema’s!
Woon jij in Gent, of ergens in de
buurt? Heb je een thema dat je graag
wil aankaarten, of waar je eens een
grote actie rond wil organiseren? Kom
dan eens bij ons langs, of neem
contact op! Zoals we al zeiden: de
Gentse vrijwilligersgroep staat nog in
haar kinderschoenen en heeft nog
heel wat groeipotentieel!
Iedereen welkom!
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Contact:
Hannes.climaxi@gmail.com
Famke@motherearth.org



The Greek
Connection

We waren de eersten in Europa om
een actie uit solidariteit met de
Grieken te starten, toen die zwaar
belaagd werden door de Europese
Unie.
De werkloosheid en armoede zijn er
torenhoog.
Ondertussen kwamen ook acties van
de grond in Nederland en Duitsland.

We werkten samen met twee
koepelorganisaties (Solidarity for All
en Dock’s) twee lokale coöperatieven
(Greenland en Modousa) en een bezet
bedrijf: Vio-me.

Meer info over onze partners vind je
op het vimeo-kanaal van Climaxi.

Onze coöperatieven ondersteunen
het lokale netwerk en zijn actief via
boerenmarkten, lokale acties enz.
Door deze actie kunnen lokale
mensen hun positie verstevigen, en
het aantal leden groeit voortdurend.

De actie verloopt praktisch via de Eco
& Fair winkel in Herzele en onze
lokale groepen.

Deze zomer rondden we onze derde
actie af. Die was goed voor ongeveer
5 ton of voor een verkoop van
ongeveer 30.000 euro aan producten.

Climaxi startte in 2015 met
de verkoop van Griekse

producten.
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Meer info op www.climaxi.org

Tekst: Filip de Bodt
Foto: Hannes Knapen



Gedurende de voorbije decennia
groeide naast de wereldwijde CO2-
uitstoot ook de wetenschappelijke
consensus: de mens is onmiskenbaar
verantwoordelijk voor de toenemende
opwarming van de aarde door het
verbranden van fossiele brandstoffen.

Ook in de VS werd met dit weten-
schappelijk feit rekening gehouden.

De vorige Amerikaanse president
Obama noemde klimaatverandering
de grootste bedreiging van onze
toekomst.

Onder Obama keurden de VS het
klimaatakkoord van Parijs goed en
werd er in de VS een ‘Clean Power
Plan’ goedgekeurd dat de CO2-
uitstoot van steenkoolcentrales sterk
moest terugdringen.

Onvoldoende om de opwarming van
de aarde onder de 2°C te houden
maar voor het eerst was er een
president in de VS die klimaat-
verandering op zijn minst niet
onkende.

TTRRUUMMP
P

DDOONNAA
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##
##

versus
het klimaat
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Niet zo met de nieuwe Amerikaanse
president Donald Trump.

Hij maakte er geen geheim van
tijdens zijn verkiezingscampagne: hij
gelooft niet in klimaatopwarming.

Hij tweette zelfs ooit dat klimaat-
opwarming een door de Chinezen
bedacht bedrog is. Hij voegde na zijn
verkiezing onmiddellijk de daad bij
het woord via de samenstelling van
zijn regering en zijn allereerste
beleidsdaden.

• Scott Pruitt - een fervente ver-
dediger van de fossiele brandstof-
energiesector – werd aangesteld als
hoofd van het Amerikaanse Milieu-
beschermingsagentschap EPA. Het
agentschap moet bijna een derde van
zijn budget inleveren volgens de
voorgestelde begrotingsplannen van
2018 en zowat alle stukken over
klimaatverandering werden
onmiddellijk verwijderd van hun
website.

DDee VVeerreenniiggddee SSttaatteenn wwaarreenn
ddeecceennnniiaallaanngg ddee ggrroooottssttee uuiittssttootteerr
vvaann CC0022,, vvaann 11996600 ttoott 22000066,, ttoott zzee
wweerrddeenn iinnggeehhaaaalldd ddoooorr CChhiinnaa..
DDee ggeemmiiddddeellddee uuiittssttoooott ppeerr ccaappiittaa
bblliijjfftt iinn ddee VVSS wweell nnoogg sstteeeeddss vveeeell
hhooggeerr..

Tekst: Pieter Teirlinck
Foto: Copyright Joe Flood
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• Als nieuwe minister van Energie
werd Rick Perry aangesteld, de oud-
gouverneur van Texas die eerder al
alle verwijzingen naar klimaat-
verandering uit de Texaanse wet-
geving schrapte en de weten-
schappelijke consensus inzake
klimaatverandering openlijk in twijfel
trekt.

• In maart gaf Trump de opdracht het
‘Clean Power Plan’ van tafel te vegen.
En in juni kondigde Trump tijdens een
persconferentie aan wat al een tijdje
gevreesd werd: de VS trekken zich
terug uit het Klimaatakkoord van
Parijs. Dit werd nog eens bevestigd in
het slotakkoord van de G20-top in
Hamburg.

Er werd akte genomen van de nieuwe
positie van de VS, maar de overige 19
landen van de G20 beloofden zich te
blijven inzetten voor de naleving van
het Klimaatakkoord van Parijs.

Tal van grote Amerikaanse staten
lieten weten dat ze het Klimaat-
akkoord van Parijs blijven steunen, en
worden daarin bijgestaan door grote
Amerikaanse bedrijven zoals Apple,
Microsoft, HP en Google.

Ook binnen zijn eigen regering blijken
de meningen toch verdeeld.
Zo gelooft de nieuwe Amerikaanse
minister van defensie Mattis wél in de
gevaren die klimaatverandering met
zich meebrengen. Hij stelt dat de
gevolgen van klimaatverandering
zoals verwoestijning, nieuwe
maritieme toegangswegen via de
Noordpool en het stijgende zeeniveau
een bedreiging vormen voor de
veiligheid van de VS.

En zo zal zijn eigen minister van
defensie onvermijdelijk botsen op de
‘’alternatieve feiten” van Donald
Trump.

PPrreessiiddeenntt TTrruummpp vvooeerrtt hheett kklliimmaaaattoonnvvrriieennddeelliijjkkee ddeeeell
vvaann zziijjnn vveerrkkiieezziinnggssbbeelloofftteess ccoonnsseeqquueenntt uuiitt eenn zzaall ddaaaarr
iinn bbeeppeerrkkttee kkrriinnggeenn aappppllaauuss vvoooorr kkrriijjggeenn..
MMaaaarr hhiijj kkrriijjggtt iinn eeiiggeenn llaanndd ooookk hheeeell vveeeell tteeggeennwwiinndd..



Climaxi heeft een nieuwe dubbel-DVD
uitgebracht over voedsel, boeren en
vissers.

Dit najaar vatten we ook een reeks
filmvoorstellingen aan. In ‘Fish &
Farm’ neemt Climaxi samen met
boeren en vissers uit alle werelddelen
het Europees landbouw- en
visserijbeleid onder de loep.

Filip De Bodt, Geert Lenssens en heel
wat vrijwilligers trokken voor 'Fish
and Farm' op met boeren van allerlei
slag. Ze gingen in gesprek en filmden
hen vanuit een solidair perspectief.
Het filmen vond in Europa plaats in
Frankrijk, Griekenland, Italië,
Roemenië, België,...

Wat beroert de mensen die ons
voedsel kweken?

Een Franse boerin spreekt over het
hertekenen van het platteland tot een
woestijn. Mensen uit Afrika en het
Midden-Oosten getuigen over de
gevolgen van de Europese
exportpolitiek voor hun lokale
economie: “

De lokale landbouw wordt kapot
gemaakt en de slachtoffers vertrekken
met gammele bootjes naar Europa”.
Maar er zijn ook mensen die geen
nood meer hebben aan

• 16 •

veilingen of een grootschalige
aanpak. Ze verkopen rechtstreeks aan
de consument.

Filip De Bodt en Saddie Choua gingen
samen met anderen in België en
Nederland op zoek naar de effecten
van het nieuwe visserijbeleid van de
EU.

Europa is een nieuw visserijbeleid aan
het uitvoeren en dat verdient wat
onderzoek.

Met het visbestand in de Noordzee
gaat het tegenwoordig beter dan vier
jaar geleden. In Nederland vertaalt
zich dat in een gezonde visserij met
investeringskansen. In België blijft de
sector slinken.

De komende jaren zijn er uitdagingen
genoeg: Europa wil dat alle vis die
onder een quotaregeling valt, aan
land komt, ook diegene waar men
commercieel niets mee kan doen,
bijvoorbeeld vis die te klein is om
verkocht te worden.

In de film wordt ingezoomd op de
techniek van het elektrisch vissen.
Voorts is er de vraag wat de Brexit
voor de visserij betekent. Men
onderzocht het effect van klimaat-
wijzigingen, en de manier waarop vis
verhandeld wordt.

Een nieuwe
dubbel-DVD
van Climaxi

## GG jj ttii
'' GGbbssnn##
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Intussen twijfelen velen ook aan het
verder bestaan van visserij in
Oostende.

Geert Lenssens is één van de
medewerkers van dit nieuwe
filmproject van Climaxi.
We interviewden hem.

"Twee nieuwe films, Geert? En wat is
jouw rol daarin?"

"Het idee komt van Filip (De Bodt) van
Climaxi. Er waren voordien al twee
documentaires gedraaid over de
visserij, waar Filip zijn energie in stak.
Met dit filmproject hebben we dat
verder opengetrokken, richting
landbouw.
Ik deed veel camerawerk en montage
terwijl Filip meer het inhoudelijke
aspect voor zijn rekening nam. Eerder
schoot Filip samen met andere
mensen van Climaxi al heel wat
beelden. Ook op een slowfood-
conferentie in Italië en een voedsel-
conferentie in Roemenië werd er
materiaal bij elkaar gesprokkeld. Er
werd met mensen uit een groot deel
van de wereld gesproken, niet alleen
uit Europa dus maar ook uit Afrika, het
Midden-Oosten en Costa Rica. Zelf
ben ik samen met Filip landbouwers
in België gaan interviewen, mensen
die op het veld staan. Met al die
fragmenten wordt een verhaal
opgebouwd."

"En wat gaan jullie doen met deze
nieuwe dvd?"

" De bedoeling is om later met de film
langs allerlei verenigingen te trekken,
bijvoorbeeld de vakbonden of
vrouwenorganisaties. Na een
filmvoorstelling kan er dan ter plekke
een nagesprek over voeding
plaatsvinden."

"En wat lichten jullie juist toe in
verband met landbouw?"

" De film brengt de problemen die
landbouwers ervaren in kaart. En er
worden ook wat alternatieven
voorgesteld, maar we laten het geheel
open."

'Dus jullie komen niet met
blauwdrukken af?'"

"Inderdaad, we belichten voornamelijk
alternatieven, die een aanzet tot
discussie kunnen vormen."

"Met welke landbouwers spraken jullie
zoal?"

"In Italië waren het mensen uit de
grote bedrijven, de agro-industrie. We
interviewden ook biolandbouwers,
van klein tot groot. En we spraken ook
nog met een slager."

"Wat viel je op bij die gesprekken?"

"Wat vooral opvalt is dat er moeilijk
te leven valt van de landbouw. We
stelden vast dat het bijvoorbeeld
moeilijk is om een goede prijs te



krijgen voor wat men produceert. We
zijn ook eens op een boerenmarkt
gaan kijken en daar zag ik wel bizarre
dingen, bijvoorbeeld hoe sterk de
professionalisering op zo'n
boerenmarkt is geworden.

"Heb je ook iets gemerkt van de
zelfdodingen bij landbouwers hier in
België?"

"Ja, maar we hebben dat niet verder
uitgespit."

"Je was niet lang geleden in
Griekenland samen met anderen van
Climaxi.Waarom?"

"We waren daar voor een actie rond
de import in België van Griekse
solidariteitsproducten, vooral olijven
en olijfolie van Griekse coöperatieven.
We hadden er ook opnieuw contact
met een bedrijf in arbeidersbeheer
dat zepen maakt, Viome."

"Hoe lang was je in Griekenland?"

"Samen met zes anderen van Climaxi
was ik daar negen dagen. Dat was niet
echt nodig voor het filmproject, het
was eerder een soort studiereis. Hoe
overleeft men in Griekenland de
economische crisis? Welke toekomst
is er en hoe wordt daar aan gewerkt?
Dat hebben we proberen uit te
zoeken. We zagen er mensen die deel
uitmaken van een solidariteits-
economie, die zich zelfs uitstrekt tot
in Australië.

"Kun je nog iets meer zeggen over de
inhoud van de nieuwe films, die over
landbouw bijvoorbeeld?"

"Wel... hoe zit dat nu met landbouw
binnen een Europese context en
welke regelgeving bestaat er
daarrond? Wat met subsidies, en
helpen ze? Europa geeft namelijk
subsidies aan de hand van de door
landbouwers bewerkte oppervlakte.
Hierdoor krijgen grote bedrijven veel
subsidies. Er zijn ook veel subsidies
naar de olijfboeren gegaan. Maar er is
weinig controle op die subsidie-
verstrekking, en dat heeft gevolgen
voor de productiviteit. Bij de
olijfboeren is er de laatste tijd
bijvoorbeeld terug meer
productiviteit, vermits ze zichzelf nu
beter organiseren en een betere prijs
voor hun waren krijgen. We belichten
uitgebreid de rol van de groothandel,
die het inkomen van de landbouwer
sterk bepaalt."

"Waarom heeft die groothandel zo'n
grote rol gekregen?"

"Dat heeft alles te maken met een
systeem van grootschalige economie,
denk maar aan de supermarkten. Als
er via onder andere boerenmarkten
en groentenpaketten rechtstreeks aan
de consumenten geleverd wordt, doen
kwaliteit en een goede prijs hun
herintrede."
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"Heb je ook meegewerkt aan de film
rond visserij?"

"Ja, we probeerden bijvoorbeeld de
zeebaarsvisserij te doorgronden. En
we hebben wat vissers geïnterviewd,
Nederlanders in Middelkerke die
onder Belgische vlag varen."

"Wanneer zijn jullie met dit nieuwe
filmproject gestart?"

"In 2016 zijn we al beelden beginnen
delen op internet, maar pas dit jaar
zijn we er weer echt intensief aan
beginnen werken. We zijn vooral blij
dat de film er nu eindelijk is."

Regie en interviews:
Filip De Bodt
Camera en montage:
Saddie Choua en Geert Lenssens
Muziek:
Alexander Brackx
Hoes:
Jo Clauwaert
Productie:
vzw Climaxi
-
Augustus 2017
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Tekst: Rafa Grinfeld
Foto: Climaxi



Meer dan 50.000 Duitsers,
Nederlanders en Belgen verzamelden
op zondag 25 juni over een parcour
van 90 km om een signaal de wereld
in te sturen:

Kerncentrales met gebreken hebben
geen plaats in een veilig en duurzaam
energielandschap!

Climaxi was als partnerorganisatie
van de 11 maart-beweging één van
de trekkers voor de mobilisatie in
Vlaanderen.

• Vanaf 2012 lagen de kerncentrales
Doel 2 en Tihange 3 stil.
Duizenden scheurtjes waren
vastgesteld in het reactorvat, en naar
de oorzaak bleef het gissen.

• In de zomer van 2013 werden de
centrales opnieuw in werking gesteld,
maar in maart 2014 besliste het
FANC (het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle) dat de centrales
opnieuw moesten worden stilgelegd.

• 20 •

Uit testen bleek dat een aangetaste
reactorwand minder bestand is tegen
hoge temperaturen, immense druk en
nucleaire straling.

• In november 2015 besliste het FANC
dat de scheurtjescentrales opnieuw
mocht worden opgestart.
Een beslissing die voor een groot deel
van de Belgische bevolking
onbegrijpelijk was. Ook de inwoners
en overheden van onze buurlanden
keken vol verbazing toe.

• In november 2015 diende de anti-
nucleaire beweging een petitie in met
bijna 100.000 handtekeningen. Maar
dat bleek slechts een opwarmertje
voor het grote werk.
Een mensenketting van 90 kilometer,
over 3 landsgrenzen en 4 taalgrenzen
heen toont aan dat de strijd tegen
nucleaire energie nog steeds alive
and kicking is.

De beweging, bekend van het stralend
zonnetje, bestaat al lang.

SScchheeuurrttjjeess bbrreennggeenn
5500..000000 mmeennsseenn oopp ddee

bbeeeenn!!
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Steeds meer jonge mensen zijn
bewust van het probleem en sluiten
zich aan.

Klimaatverandering versnelde de
zoektocht naar alternatieven voor
fossiele energie. De nucleaire lobby
hoopte hiermee op een nucleaire
renaissance, want “kernenergie stoot
toch geen CO2 uit?”.
Dat is niet alleen een fabeltje, ze kijkt
ook weg van het grote probleem van
kernafval.

Onze kinderen of een warmer klimaat
of een wereld vol hoogradioactief
afval schenken, is voor ons als kiezen
tussen de pest en de cholera.

We moeten meer investeren in
energiebesparing, en in betaalbare,
veilige, en propere energie.
Kernenergie hoort daar niet bij! Zeker
niet als blijkt dat de de kerncentrales
vol scheurtjes zitten. Daarom kwam
jong en oud samen op een prachtige
zonnige dag.

Climaxi Antwerpen stond in de eerste
kilometer, net onder de koeltorens
van Tihange.

Voor we hier toe kwamen picknickten
we in de citadel van Hoei.

Een mensenketting vormen is eens
iets helemaal anders dan een
traditionele betoging.
Je kan op een gemoedelijke wijze
praten met je -anderstalige- buur.
Bovendien is het best spannend om je
af te vragen hoe het er aan de andere
kant van deketting aan toe gaat.

Gelukkig was ook de pers massaal
aanwezig, en konden we zo ‘s avonds
ook daar een kijkje nemen via het
journaal.

(Niet) toevallig ging onze minister van
energie, Bart Tommelein, dezelfde dag
op werkbezoek in Duitsland. Daar
bezocht hij enkele windmolens en
een oude kerncentrale die
omgevormd werd tot een transmissie-
centrum voor hernieuwbare energie.

Hoewel wij vanuit België vaak
inspiratie halen uit de Duitse
energiewende waarschuwen Duitse
activisten ons voor greenwashing.
Duitsland is nog altijd een van de
grootste steenkoolgebruikers ter
wereld, en heeft nog altijd een
belangrijke nucleaire industrie. Zo
worden de kerncentrales van Tihange
en Doel beleverd van nucleaire
brandstof door een bedrijf in Lingen.

Daarom was het belangrijk dat alle
burgers van de ganse regio op straat
kwamen.

Voor België was de mensenketting
een opkikker voor de nucleaire
beweging. Er waren misschien wel
meer Duitsers en Nederlanders in de
mensenketting, De actie schudde heel
wat Belgen wakker.

Positieve energie, daar gaan we
voor!  

Tekst: Arthur Follebaut
Foto: Alliantie Stop Tihange



een verslag

Tijdens het tweede weekend van
augustus verzamelden
honderden mensen zich op
Parkveld voor het Fiesta
Partigiani.

Drie dagen lang zonden zij via
muziek, debat, workshops, cinéma en
tal van andere activiteiten een
duidelijke boodschap uit: Parkveld
blijft!

De huidige plannen willen Parkveld,
een prachtig stuk natuur en
landbouwgrond, overgieten met
beton en ombouwen tot een
bedrijventerrein en residentiële wijk.

Climaxi organiseerde daarom samen
met Parkveld Blijft! en vrijwilligers
het Fiesta Partigiani. Hiermee
toonden we het Leuvens stadsbestuur
dat heel wat mensen deze 34 hectare
grond graag groen willen houden.
Meer zelfs, verschillende sprekers
wezen erop dat Leuven in haar eigen
voet zou schieten mochten ze
Parkveld volbouwen.

Het stadsbestuur kondigde enkele
jaren geleden vol toeters en blazers
aan dat de stad in 2030 volledig
klimaatneutraal moet zijn. Dat wordt
moeilijk als ze de resterende stukken
groen volbouwen.

Drukke dagen

Vrijdag vroeg in de ochtend
verzamelden heel wat vrijwilligers om
de handen uit de mouwen te steken.
Het Fiesta Partigiani was een DIY-
gebeuren. Met schup, nagels,
kruiwagens en paletten gingen we aan
de slag.
Gelukkig was vrijdagavond alles
opgebouwd en waren we helemaal
klaar voor de livemuziek van Cruda.
Het podium stond er ook voor Nick
Meynen, de auteur van Frontlijnen, die
een inspirerende toespraak hield over
de lokale strijd wereldwijd.
Ook de jongste bezoekers kregen hun
eigen hoek. Een heus doolhof van
paletten rees op uit het niets, en de
kleinsten namen hun speelgoed mee
om met iedereen te delen.

Zaterdag was het druk! In de
voormiddag verscheen een markt waar
je tweedehands kleren, veganistische
snacks, alternatieve publicaties, en nog
veel meer kon kopen. In het bos
startte een slackline workshop en
werd een Gedichtenhoek opgericht.
Tussen dezelfde bomen konden
bezoekers genieten van een sneak
preview van "Ceci n'est pas une patate",
de nieuwe documentaire
geproduceerd door Climaxi.
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Na de vertoning gingen de regisseur,
lokale boeren, geïnteresseerden en
zelfs enkele personages uit de film
samen in gesprek.

Daarnaast bestond zaterdag vooral uit
muziek. Zes groepen losten elkaar af,
met een spetterend optreden van Los
Callejeros als afsluiter. Deze laatsten
speelden niet alleen de pannen van
het dak, ze begeleidden tijdens hun
optreden ook een Mexicaans
offerritueel aan Pachamama. Met dit
ritueel bedankten Los Callejeros
"Moeder Aarde" voor haar rijkdom. Dit
herinnerde de toeschouwers eraan
dat er overal ter wereld gestreden
wordt voor het behoud van de natuur.

Na een drukke zaterdag startten we
zondagochtend rustig, met een
ontspannende wandeling door het
groen dat Parkveld te bieden heeft.
Natuurpunt Leuven begeleidde en
trakteerde de wandelaars op allerlei
weetjes over de fauna en flora die je
er vindt (er zit zelfs een vos!).

In de namiddag was het tijd voor de
plenaire vergadering. Tien sprekers
legden ons uit waarom het Parkveld
voor hen belangrijk was, elk vanuit
hun eigen invalshoek.
Zo wees Lies Defever van JNM Leuven
ons op het belang van buitenspelen,
en de rol van groene zones voor de
jeugd. Alfons Roebben maakte ons

wegwijs in de technisch jargon van de
ruimtelijke ordening, en vertelde
waarom de huidige plannen de bal
helemaal misslaan. Ramon Kenis gaf
een geschiedenisles en Monique
Govaerts, die zelf een akker bewerkt
op parkveld, had anekdotes genoeg
om een hele dag te vullen. Maar daar
stak de trekking van de boeren-
tombola een stokje voor. De gelukkige
winnaars kregen lokaal geproduceerde
groenten, vegetarische kookboeken of
Griekse olijfolie mee naar huis.

Met honderden bezoekers noemen we
het Fiesta Partigiani een groot succes!

Het hardnekkig verzet leeft meer dan
ooit tevoren, en zal niet afzwakken tot
de bouwplannen van de tafel worden
geveegd!
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Voor Moeder Aarde vzw, dat in 2015
fusioneerde met Climaxi, speelde een
leidende rol in de oprichting van het
GEC, eind 1999.

Het gebouw werd ecologisch
gerenoveerd, en werd een broedplaats
en ontmoetingsplaats voor
vernieuwende ecologische en sociale
ideeën en initiatieven.

Op de benedenverdieping vind je het
vertrouwde bioveganistisch eethuis
Lekker GEC en Oxfam Wereldwinkel.
Daarnaast zijn er vele initiatieven en
activiteiten tot stand gekomen via het
GEC zelf en via de organisaties die er
hun kantoor hebben, allemaal actief
op ecologisch en sociaal gebied.

Een paar jaar geleden begon er nog
wat mooiers te bloeien tussen de
Wereldwinkel en Lekker GEC @ GEC;
hoe samen én meer bio én meer fair
trade én meer mensen bereiken én
én…

Vanuit gezamenlijke wijnproeverij-
ideeën kwam het idee om van het
hele GEC gelijkvloers één open bio-
fairtradebelevingsruimte te maken.

Wereldwinkel Gent St Pieters wil zich
hiermee bewuster inpassen in de
agro-ecologische en coöperatieve
beweging. Daarnaast wordt de reeds
bestaande samenwerking tussen de

wereldwinkel en coöperaties in het
Zuiden verder gezet. En met de
verkoop wordt ook aan ruimere
bewustwording gewerkt.

Lekker Gec werd in 2013 een
coöperatieve vennootschap met
sociaal oogmerk, en het GEC blijft een
coöperatieve.

Er kwam dus een intensief proces op
gang tussen alle betrokkenen (Lekker
Gec, Wereldwinkel, het GEC) waarbij
zorgvuldig overlegd werd over hoe dit
nieuwe project heel concreet vorm
kan krijgen. De statuten van het GEC
werden geactualiseerd en concrete
stappen voor de ecologische
verbouwingen werden gezet.

Wanneer je dit leest zijn de werken al
gestart.

Lekker GEC, Wereldwinkel en een
aantal organisaties hebben een
tijdelijke andere locatie.
Mogelijk krijgt het GEC zelfs een
nieuwe naam.
Suggesties zijn welkom!

Deel uitmaken van dit bruisende
project?

Dit kan via jouw financiële steun, die
nodig en heel welkom is!

Contacteer ons via de website.

CClliimmaaxxii ssttrraakkss iinn hheett vveerrnniieeuuwwddee
GGeennttss EEccoollooggiisscchh CCeennttrruumm ((GGEECC))
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ontmoeting was een uitweg zoeken
na de aanhoudende schandalen.

Bemoedigend was dat er heel wat
protest de kop opstak. Tijdens de top
zelf gaf Merkel echter grotendeels toe
aan de druk van de lobbyisten en
bleek het verdict wel erg mild voor de
autosector. Slechts vijf miljoen
dieselwagens zullen een software-
update ondergaan om zo de reële
uitstoot van stikstofoxide (NOx)
alsnog wat naar beneden te halen.

Veel te veel auto's

Die uitstoot maakt dat dieselwagens
een veel grotere impact hebben op de
volksgezondheid dan bezinewagens;
ze stoten pakken meer roet of fijn stof
uit. Maar dat neemt niet weg dat
zowel dieselwagens als bezinewagens
ook CO2-uitstoot uitstoten en dus een
stevige impact hebben op ons
klimaat.

In België is al dat gemotoriseerd
verkeer goed voor 22,6 procent van
de totale uitstoot van broeikasgassen.
Bovendien waren er nooit meer auto’s
in ons land dan vandaag.

Het schandaal begon bij Volkswagen
in 2015 maar al snel volgden andere
autoconcerns als Daimler en BMW.

Het draait allemaal rond zogenaamde
sjoemelsoftware, die ervoor zorgt dat
wagens tijdens officiële testen veel
minder roet lijken uit te stoten dan ze
in werkelijkheid doen. Georganiseerde
oplichterij vanwege de grote
automerken.

Milieuorganisaties als Greenpeace
roepen inmiddels op om dielsel-
wagens te bannen uit onze steden.
Enkel in België zouden er volgens
studies jaarlijks tienduizend
vroegtijdige overlijdens zijn door
luchtverontreiniging. Climaxi sluit
zich bij die oproep aan maar vindt dat
er ook een breder debat nodig is over
het terugdringen van de private
wagens en bedrijfswagens, ten
voordele van collectieve oplossingen,
als openbaar vervoer en deelauto's.

Dieselgate toont nog maar eens aan
dat de autobonzen veel meer wakker
liggen van hun winstcijfers dan van
het milieu. Ook na dieselgate doen ze
er alles aan om hun verant-
woordelijkheid te ontlopen.

Begin augustus organiseerde de
Duitse regering in Berlijn een
dieseltop met die bonzen van de
Duitse auto-industrie. Doel van de

DDiieesseellggaattee
Wanneer leggen we de auto aan banden?
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Op 1 augustus 2016 telde België
5.712.061 personenwagens, de
meerderheid daarvan diesels.

Er rijden in dit landje 700.000
gesubsidieerde bedrijfswagens rond,
waardoor de overheid jaarlijks zo’n 4
miljard euro aan fiscale inkomsten
misloopt. Tot tachtig procent van de
afstanden die we afleggen met de
auto zijn korter dan 15 kilometer!

Sommigen zullen aanhalen dat we
uiteindelijk naar een elektrificatie van
het totale autolandschap moeten
evolueren.

Uiteraard is de uitstoot van een
elektrische wagen veel kleiner dan
die van een diesel of benzine. Maar
dan hangt het er natuurlijk ook nog
vanaf op welke manier die
elektriciteit geproduceerd werd.
In ons land zou een elektrische
wagen, als je alles meerekent,
gemiddeld drie tot vier maal minder
CO2 uitstoten dan een klassieke
wagen.
Maar vandaag zijn elektrische wagens
slechts goed voor een aandeel van
0,46 procent.
Daar kan je ook niet rond.

Bevrijd de publieke ruimte

Er zijn echter nog heel wat andere
problemen verbonden aan het hoge
aantal private wagens.

Al die wagens doen onze wegen
dichtslibben, bezetten onze publieke
ruimte en zorgen voor een aanzienlijk
aantal verkeersongevallen.

De private wagen heeft ook een hele
ondemocratische kant: minder
begoede mensen wonen vaker in
slechter gelegen buurten, waar het
fijn stof piekt. Ze hebben vaak geen
eigen wagen, maar krijgen veel meer
af te rekenen met de gevolgen van
het autoverkeer dan de beter begoede
mensen in de groene rand.

Conclusie:

enkel door onze wagens zuiniger te
maken en de uitstoot te verkleinen
gaan we er niet geraken. In de
duurzame en sociale samenleving die
wij willen, moet het aantal private
wagens drastisch teruggeschroefd
worden. Sommigen zullen beweren
dat je dat vooral doet door het
gebruik van de wagen duurder te
maken. Maar dan zit je voor je het
weet weer met allerhande
ongewenste sociale neveneffecten.

Daarom nemen wij het vooral op voor
collectieve oplossingen: breid het
openbaar vervoer drastisch uit en
maak het toegankelijk en goedkoop,
zorg voor veel betere fietsinfra-
structuur en voorzie voldoende
publieke fietsen, promoot deelauto's,
via niet-commerciële deel-
platformen... En vooral, begin er
vandaag mee en verwacht niet alle
heil van technologische oplossingen
in een verre toekomst.

De auto is veel meer deel van het
probleem, dan deel van de oplossing.
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en militairen geen gebrek. (Rock
Werchter was het eerste terrein waar
men op grote schaal experimenteerde
met crowd control.) Al wie een tent
achterlaat een bekeuring voor
sluitstorten. En de organisatoren een
fikse milieuheffing. (Als ze hun geld
tenminste op binnenlandse
rekeningen hebben staan). .

Dit jaar… leek het wel kerstmis. In
Werchter op de wei. Een klein groepje
stond op. Ze duiken overal op. Als
kleine vleermuisjes die uitvliegen
tijdens zwoele zomeravonden. Een
beetje stuntelig en kinderachtig
hadden ze op een bord geschilderd:
SOME SUPPORT FOR CALAIS… Het
herinnerde aan de drie jongemannen
die in 1943 in Boortmeerbeek een
jodentransport tot stilstand
brachten… Kleine groepjes individuen
die verzet plegen, gewoon door een
beetje mens te zijn: Kortom, the
SUMMER OF LOVE

Didi de Paris
www.didideparis.be

Nog voor het einde van de eerste
trimester van het tweede middelbaar
zag hij in een dorpscinema de film die
zijn leven overhoop gooide:
Woodstock.

Onder invloed van Les Fleurs du Mal
en Flower Power strandde hij al eens
een nachtje in Le doigt dans l'oeil;
nauwelijks ouder dan de
bloemenkinderen die toen bij
duizenden naar San Francisco trokken.
Kinderkruistocht (in spijkerbroek). Be
sure to wear some flowers in your
hair.

Na Three days of peace and music– &
wholotta love - zag Woodstock eruit
alsof er een orkaan door getrokken
was. Het plaatsje was veranderd in
een vuilnisbelt. Zo ver het oog reikt…
Tegenwoordig heeft elk boerengat
zijn Woodstock. Het regent festivals.
De hele zomer lang.

Bouba van De Mol (dat is geen
familienaam, maar een
televisieprogramma) doet 35 festivals
in 100 dagen. (Lijkt eerder een
alternatieve werkstraf.)
En overal is het hetzelfde liedje:
bergen afval. Zelfs tenten laten ze
achter. Festivals brengen een pak
meer op dan landbouw. In Rock
Werchter is dat niet anders. Ook dit
jaar bleef er een heus tentenkamp
spookstadje achter…
Kan men er dan niet wat meer
controle op uitoefenen? Aan camera’s
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Steun

Vind je onze tijdschriften,
brochures, en vooral onze werking
echt de moeite waard?

Dan kan je altijd een vrije bijdrage
storten op ons rekeningnummer
BE94 0012 0551 7414.

Climaxi is ook steeds op zoek naar
vrijwilligers!

Wij zoeken mensen die ons kunnen
helpen met inhoudelijke dossiers,
infostands of activiteiten.

Wie onze beweging mee wil
uitbouwen is altijd welkom in de
verschillende werkgroepen en de
stuurgroep.

Neem gerust contact op!

Neem ook eens een kijkje op onze
website: www.climaxi.be




