20 jaar Friends of the Earth Vlaanderen en
Brussel, een terugblik
Samen met het Amsab (Instituut voor Sociale Geschiedenis) organiseren we een
tentoonstelling over ons 20 jaar bestaan. De opening is gepland op donderdag 22 september
om 19u (Bagattenstraat 174, 9000 Gent). Iedereen welkom!
Op zaterdag 8 oktober organiseren we ook een feest bij De Vieze Gasten te Gent.
Meer info op de website www.motherearth.org

20 jaar geleden werd 'Voor Moeder Aarde' opgericht in de Oost-Vlaamse stad Gent, met
als doel het organiseren van de Walk Across America for Mother Earth (Voettocht door
Amerika voor Moeder Aarde), in 1992. Met deze voettocht wilden we de aandacht richten op
500 jaar onderdrukking en uitbuiting van de inheemse bevolking. Deze negen maanden
durende voettocht, van New York naar Nevada, eindigde in een gezamenlijke actie met andere
vredes-, milieu- en mensenrechtenorganisaties en inheemse gemeenschappen, aan de VS
testplaats voor kernwapens in Nevada. Het massale protest boekte resultaat: in oktober 1992
stelde president Bush (sr) een moratorium in op kernproeven. Tijdens de (voorbereiding van
de) voettocht waren we ook getuige van de nefaste gevolgen van uraniumontginning op het
grondgebied van de inheemse bevolking en vernamen we dat er ook plannen waren om er
radioactief afval te bergen.
Gedurende de volgende vijf jaar organiseerden we kortere, antinucleaire voettochten in
België en in 1995 de 'Walk across Europe for a Nuclear Free World' (Voettocht door Europa
voor een kernvrije wereld). Deze tocht ging van Brussel over Parijs en Londen naar Moskou
met de oproep om een einde te maken aan het testen van kernwapens en hen onwettig te
verklaren, kernenergie af te bouwen en om de noodzaak en de mogelijkheden van
energiebesparing en hernieuwbare energie onder de aandacht te brengen.

15

jaar geleden vond de ‘Walk for a Nuclear Free Future’ (Voettocht voor een kernvrije
toekomst) plaats: een groep van tachtig mensen stapte door de verlaten en onbewoonde postTsjernobyl gebieden, ter herdenking van de tiende verjaardag van de nucleaire ramp. Op 26
april werden de spoorweg en de belangrijkste toegangsweg naar de nog steeds in werking
zijnde Tsjernobyl kerncentrale geblokkeerd. Gelijktijdig vonden acties plaats aan
kerncentrales in België, Nederland en Slovakije.
In 1997 organiseerden we de Uraniumtoer, waar vertegenwoordigers van inheemse volken uit
alle werelddelen op verschillende plaatsen in Europa kwamen getuigen over de nefaste
gevolgen van uraniumontginning op hun grondgebied. We maakten hierover een
tentoonstelling, die ook in het Europese parlement te bezichtigen was.
Voor Moeder Aarde was ook de drijvende kracht achter de oprichting in 1999 van het Gents
Ecologisch Centrum.

10 jaar geleden werkten we samen met Vredesactie aan de Bomspottingcampagne, met als

doel kernwapens de wereld uit te helpen, te beginnen met de kernwapens op de militaire basis
in Kleine Brogel in Limburg. Met de Bomspotting III actie, in 2001, bezetten 850 mensen de
basis, waardoor het thema stevig in de media en op de politieke agenda kwam. In 2002
ontstond uit de contacten van de werkgroep inheemse volkeren de International Coalition to
Ban Uranium Weapons (Internationale Coalitie voor een Verbod op Uraniumwapens).
‘Uraniumwapens’ staat voor pantserplaten of inerte antitankmunitie die verarmd uranium
bevatten. In februari 2004 was de werkgroep ‘Verarmd Uranium’ van Voor Moeder Aarde
medeoprichter van de Belgische Coalitie 'Stop uraniumwapens!'. Het intensieve lobbywerk
van deze werkgroep en coalitie resulteerde in 2007 in de unanieme goedkeuring van de
Belgische wet die de productie, het gebruik en de doorvoer van uraniumwapens verbiedt. In
2011 volgde Costa Rica als tweede land in de wereld met een verbod op uraniumwapens. Met
de komst van George W. Bush en de start van de oorlog in Afghanistan, in 2003, namen we
een centrale plaats in in de Belgische en internationale bewegingen tegen de oorlog.

5 jaar geleden werd Voor Moeder Aarde een erkend lid van Friends of the Earth
International – wereldwijd de grootste milieubeweging. Zoals alle leden van deze federatie
functioneren we verder als een onafhankelijke en autonome organisatie. We veranderden ook
onze naam naar 'Friends of the Earth', om onze banden met deze federatie duidelijk te maken.
De laatste vijf jaar namen we deel aan vele campagnes met andere Friends of the Earth
groepen, zoals de ‘Big Ask’-campagne, waarin we ijveren voor een nationale klimaatwet, en
ons werk op het gebied van klimaat en sociale rechtvaardigheid.

Nu maakt Friends of the Earth deel uit van Climaxi, een beweging voor een sociale en
solidaire aanpak van de klimaatverandering. Met Climaxi organiseerden we begin dit jaar een
tournee rond de film ‘Duurzaam op papier’, een kritische documentaire over het FSC-label
voor hout en papier. Climaxi trekt ook de beweging tegen kernenergie en lag mee aan de basis
van de betoging tegen kernenergie op 24 april. Climaxi start ook een werking rond energiearmoede. Terwijl Electrabel gigantische winsten boekt, op basis van afgeschreven
kerncentrales, staan méér dan 100.000 gezinnen op de zwarte lijst van de energieleveranciers.

