HET

VAN DE ACTIEGROEP

FRONT
(het; -en) strijders voor iets, voorstanders van
iets; ‘Ik denk dat we moeten streven naar
verbanden tussen actiegroepen, naar manieren om
gelijkgezinde of gelijkgerichte actiegroepen te
overkoepelen, zoals dat vandaag al gebeurt rond
ontwikkelingshulp, mensenrechten en milieu. (...)
Door samenspraak en compromisvorming met andere
groepen kan veel meer aandacht voor het algemeen
belang ontstaan. In feite is er een
overkoepelingstraject nodig zoals vakbonden en
ziekenfondsen dat in de loop van de twintigste
eeuw hebben afgelegd.’ (cit. Luc Huyse)
MANU CLAEYS: ‘In theorie ben ik absoluut voor zo’n
overkoepelend actiefront. De overheid krijgt zo een
vaste gesprekspartner. En de lokale actiegroepen de
nodige knowhow en ondersteuning. Maar praktisch is
het idee niet zo gemakkelijk haalbaar. Waar gaan mensen, naast hun engagement voor de actiegroep, tijd vinden voor dat overkoepelende actiefront? Veel actievoerders zitten nu al op hun tandvlees, moeten het thuis
al gaan uitleggen als ze weer eens naar een vergadering
vertrekken.’

GELD
(het; g.mv.) algemeen ruilmiddel van metaal of
papier, dan wel giraal; iets wat een actiegroep
meestal niet heeft
MANU CLAEYS: ‘Dat lijkt me nog het grootste struikelblok om zo’n overkoepelend actiefront op poten te
zetten. Subsidies van de overheid? Maak dan maar al
een kruis over je onafhankelijkheid. Bovendien neemt
de kans op politieke recuperatie dan toe. Luc Huyse
maakt de vergelijking met een ziekenfonds, waar de
leden hun lidgeld betalen (zie ook front). Maar die vergelijking gaat hier niet op. Bij ziekenfondsen is er een
duidelijke what’s in it for me-factor: mensen krijgen
iets in ruil voor hun lidgeld. Bij actiegroepen is die factor veel kleiner. Mensen gaan geen lidgeld betalen voor
een overkoepelend ruimtelijke-ordeningsactiefront.
Dat is te ver van hun bed. Misschien kunnen stichtingen wel een financiële oplossing bieden.’

HOGERGESCHOOLD
(bijv. naamw.) een hogere opleiding gehad hebbend
FILIP DE RYNCK: ‘De trekkers van de meeste actiegroepen zijn intellectuelen, dat klopt. Maar het zijn niet
alleen Manu Claeysen die de stRaten-generaals van
deze wereld bevolken: daar zitten ook heel wat laaggeschoolden in. En vooral, die actiegroepen komen vaak
op voor doelen die ook de lagergeschoolden aanbelangen. Kijk bijvoorbeeld naar de hele fijnstofdiscussie in
Antwerpen.’
44

HET JAAR 2 0 0 9

INSPRAAK
(de; g.mv.) gelegenheid om zijn mening of
wensen kenbaar te maken in een aangelegenheid
waarbij men betrokken is
FILIP DE RYNCK: ‘Zeker bij grote projecten,
waar de belangen groot zijn, probeert de overheid
nog altijd in besloten kring te beslissen. Ze benadert alles op een redelijk bureaucratische manier.
Burgers hebben natuurlijk altijd middelen om te
protesteren. Er worden hoorzittingen georganiseerd of mensen kunnen een bezwaarschrift indienen. Maar om te beginnen wordt dat soort
inspraak – dat er dus eigenlijk geen is – altijd pas
georganiseerd als alles al beslist is. Het woord
‘bezwaarschrift’ zegt het al: mensen kunnen
hoogstens nog bezwaar indienen. Waar ze vóór
zijn, wordt nooit gevraagd. De overheid miskent
nog altijd dat sommige burgers over een enorme
deskundigheid beschikken. Vaak zijn ze zelfs veel
beter op de hoogte dan ambtenaren. Daarom vind
ik dat we naar een veel opener proces moeten streven, waarbij burgers van in het begin betrokken
worden. Men moet met hen praten, in discussie
treden, hen eventueel ook zeggen wat absoluut
niet mogelijk is maar hen in elk geval ernstig
nemen. Dat is nu absoluut niet het geval.’

JONGERE
(de (meestal mv.)) persoon tussen ca. 16-30
jaar; vroeger vaak betrokken in actiegroepen
DIRK WEYLER (RED DE VOORKEMPEN): ‘Wij
hebben een beetje moeite om jonge mensen te
strikken. Bij andere actiegroepen hoor ik hetzelfde verhaal. Een actiegroep vergt ongelofelijk veel
tijd. Jonge mensen hebben dat er vaak niet voor
over, zijn met andere dingen bezig.’
LUC VANNESTE: ‘In de boomhutten van het Lappersfortbos waren natuurlijk alleen maar jonge
mensen actief. In het begin waren dat alleen Brugse en Vlaamse jongeren, maar het laatste jaar had
je actievoerders uit alle windstreken. De ene dag
voerden die actie in Calais, de volgende dag in
Brugge. Noem ze nomaden die via de alternatieve
tamtam de wereld rondtrekken om te demonstreren.’

