We were all wounded at Lappersfort
De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn. (Italo Calvino)
Bosbrief aan de ex-bosbezetters,
Vandaag is het tien dagen geleden dat het laatste bedreigde deel van het Lappersfortbos
ontruimd en gekapt is. Als Groene Gordel Front www.ggf.be hebben we ons
gedistantieerd van de derde bosbezetting (20 november 2009 - 4 maart 2010). Op de dag
van de kap treurden we thuis. Vandaag wordt er betoogd in Brugge en we zijn erbij. We
hebben onze redenen en leggen die graag uit. Zo kan de wonde helen.
Wij betogen niet in eerste instantie tegen de overheden of tegen GDF SUEZ Fabricom.
Onze situatie is enigszins anders dan die van de bosbezetters. Wij hadden het
onvermijdelijke einde al in de ogen gekeken en hadden aanvaard dat boseigenaar en
politie geen andere weg meer uitkonden. Maar we hebben wel onze bedenkingen bij de
methodes die de politie hanteerde. En we vinden dat er lessen getrokken moeten worden
uit deze ontruiming (goedgekeurd door een vrederechter), zodat dergelijke ingrepen in de
toekomst zo geweldarm mogelijk kunnen gebeuren. In elk geval was het fout om op de
avond van de ontruiming de betoging van milieuactivisten repressief de kop in te drukken.
Die mensen zijn geen semi-criminelen. Wie net een trauma heeft opgelopen, verdient
betoogruimte & spreekrecht.
We hebben respect voor de beweging van bosbezetters (hoewel we de laatste tijd andere
strategische keuzes maakten) en hebben bijna acht jaar samen lief en leed gedeeld en
het Brugse bosverhaal verteld in poëzie en proza. We streven ernaar om dit verhaal in
schoonheid af te ronden: we willen het verlies aanvaarden en met fantasie en verbeelding
verder strijden voor een mooiere en groenere wereld. Met meer bos(behoud) in
Vlaanderen. Onze trouwe partner VBV www.vbv.be/netwerk is daarin een voortrekker.
We willen niet vergeten dat ook de mensen van GDF SUEZ Fabricom met de minnelijke
bosschikking hun nek hebben uitgestoken. Helaas niet met het verhoopte resultaat, maar
zij hebben zich soepel opgesteld naar actievoerders en GGF.
De lokale overheid moet lessen trekken uit de voorbije jaren. Zij krijgt daartoe de kans met
het verzoekschrift http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29830 aan de Brugse
gemeenteraad van 12 Brugse burgers over 'communicatie, participatie & relatie van en
met burgers in actiegroepen' on line op www.ggf.be (februari 2010).
We kijken hoopvol uit naar het beloofde actieplan van bosminister Schauvliege. Samen
met auteur Marc de Bel vragen GGF & de bosdichters de Vlaamse regering met aandrang
om werk te maken van wat ze afspraken in de Vlaamse regeerakkoorden van 2009:
"We zorgen voor meer toegankelijke stadsrandbossen en stimuleren kwalitatief
hoogstaande groene ruimte in de stad, speelbossen en natuur- en bosgebieden, waarbij
er steeds aandacht is voor toegankelijkheid. We activeren het boscompensatiefonds ter
ondersteuning daarvan. We maken ook werk van het in kaart brengen van de
zonevreemde bebossing en herbestemmen de bossen waar dat nuttig en mogelijk is.”
Beloofd is beloofd!
Het Lappersfortbos is deels gered en uitgeroepen tot vredes-, poëzie- en boeboeksbos.
Laten we die namen eren en negen jaar bosactie in Brugge positief afronden.Ondertussen
is er enorm veel werk aan de winkel met nog 44.861 hectare zonevreemde bossen!
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