VANDALISME, basisvisie GGF
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/westvlaanderen/090422_lappersfortbos
wo 22/04/09 11:13 - In Brugge heeft de politie vannacht drie bezetters van het
Lappersfortbos opgepakt. Ze beschadigden installaties van de aannemer die de
Vaartdijkstraat aan de rand van het bos aan het verbreden is. Voor die werken zijn bomen
omgehakt. Twee andere actievoerders konden het bos weer invluchten. Sinds enkele
maanden verschansen actievoerders zich in het Lappersfortbos om te beletten dat er nog
meer bomen verdwijnen.

A. Inleiding
Er zijn 3 bosbezetters http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=27588 opgepakt
voor vermeende feiten van heel lichte aard. In plaats van gevangenisstraf uit te
spreken zou men veel beter " de plicht tot dialoog actievoerders & overheid "
opleggen als boete. De bosbezetters zijn onafhankelijk van GGF. In alle geval beweegt
GGF zich verder tussen de fronten van bosbezetters en wegen-aanleggende &
bosvernietigende overheid. In bijlage een basistekst GGF over vandalisme. Reageer
indien nodig !

DE LONT MOET UIT HET KRUITVAT EN BRUGGE MOET BOETEN...
Ondertussen hebben wij als GGF haast betere contacten opgebouwd met de lokale politie
dan met de lokale schepenen. Het lijkt de omgekeerde wereld wel. Maar helaas voor onze
wereld ontploft iets wat niet opgelost geraakt. De democratische tijdbom tikt verder midden de mensen. Van christelijke, socialistische en liberale politici van een stad als Brugge
verwachten wij de moed om een open en eerlijke dialoog met het Groene Gordel Front
aan te gaan. In de christelijke betekenis van boeten (het vissersnet herstellen) moet er in
Brugge geboet worden. De band tussen het stadsbestuur en het brede GGF-netwerk van
burgers en verenigingen van bosgroene wil moet hersteld worden. Aangezien niemand
van ons al heilig is gaan we er beter van uit dat we samen verantwoordelijk zijn voor de
toekomst van Brugge. Het verleden kunnen we toch niet meer ongedaan maken. Laat ons
van het Lappersfort een Fabricom Vredesbos maken, een rust - en stilteplek van poëzie &
cultuur. Het GGF verkiezingsmanifest 09 http://www.indymedia.be/nl/node/32695 biedt
een uitweg tot een duurzame grondenruil. Waar wachten we op ?

B. Mogelijk vandalisme, zelfs klein vandalisme onaanvaardbaar
Voor ons is vandalisme, zelfs klein vandalisme, onaanvaardbaar. Het helpt ons geen stap
verder. Daarom nodigde GGF www.ggf.be schepen Vanden Berghe & de nieuwe
bosbezetters uit tot een terreinwandeling op de werf eind januari 2009. Laat ons met
elkaar praten ipv. elkaar te beschuldigen was ons motto toen. Er kwam geen
overheidsreactie. Vandaag zijn we 23 april 2009. Er worden nieuwe feiten (*)
gesuggereerd . We kennen geen details en geven hier een algemene eerste reactie en
een GGF-basishouding.
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Van vandalisme wordt niemand beter
Het Groene Gordel Front distantieert zich als Brugse bosbeweging van elke vorm van
mogelijke sabotage of vandalisme! Onze acties en basishouding zijn nooit anoniem of
gewelddadig geweest. Wij blijven geloven in de dialoog. We wensen ook niemand
(anonieme) bedreigingen, geweld of fysieke schade toe. We blijven vinden dat
milieuacties buiten elke sfeer van mogelijke criminaliteit, vandalisme of sabotage moeten
blijven. We pleiten voor volledige geweldloosheid tegen wie of wat dan ook. Dat zeggen
we steeds luid en duidelijk. Tegen iedereen. Ook tegen de nieuwe bosbezetters. Een
nobel doel mag niet door minder nobele middelen besmet raken. We vrezen dat anders
het kind met het badwater zal weggegooid worden.
We nodigen dan ook opnieuw de schepen in kwestie uit voor een terreinwandeling bij de
werken met zijn diensten en met de bezetters van het ernaast gelegen deel bedreigd en
bezet Lappersfortbos BPA Ten Briele. GGF is graag de go-between tot dialoog.
Er is een acute nood – binnen onze wereld vol diversiteit – aan plaatsen voor rondetafeloverleg, zodat er meer ontmoeting en verbinding plaats kan vinden. Niet elk op zijn
eilandje... Voor een goed functioneren van de samenleving hebben overheid, politici,
middenveld, ruimtelijke planners en burgers van goede wil wederzijds nood aan elkaar en
aan meer dwarsverbindingen. Een terreinwandeling op de werf kan mogelijk een eind
maken aan vermeend vandalisme?
Van vandalisme van wie dan ook wordt niemand beter. Als het al fout loopt aan de
Vaartdijkstraat en er een klimaat groeide vol onbegrip & afkeer dan zijn velen daarvoor
samen verantwoordelijk. De Vaartdijkstraat is een open wonde in het bos en in de
democratie (**). Een nieuw gesprek waarin de overheid haar plannen motiveert is mogelijk
een pleister op die wonde.

C. Veel woede en onbegrip in de wereld
Er is veel woede in de wereld om wat er fout gaat en om wat er allemaal aan leven
vernield wordt. De kloof tussen politiek en gewone mensen is reuzegroot geworden.
Tussen bosbezetters en overheid die alle grote vernietigingsplannen een fiat geeft is de
kloof zo mogelijk nog groter.
Jonge mensen lijden pijn aan de grote mensenwereld die de aarde naar de vernieling
helpt. En ze botsen op een politieke muur van onbegrip. Vandaar de dringende nood aan
politici en mensen van goede wil die de broodnodige dialoog met deze verontruste jonge
generatie aangaat. Zij liggen wakker van de grote harteloze anonieme machine die als
een pletwals het leven op moeder aarde vernietigt. En van de grote poltieke machten die
de genadeloze machine een hand boven het hoofd houden. Dat geeft een gevoel van
onmacht & woede.
GGF blijft daarom de bosbezetting steunen, maar distantieert zich van elk mogelijk
vandalisme dat mogelijk gelinkt zou kunnen worden met de bosbezetters. Ook wij moeten
het Lappersfortbos eren als Vredesbos. De gedachte van Gandhi 'wees zelf de
verandering die je in de wereld wil zien' lijkt voor GGF het goede motto. Daar moeten we
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samen aan werken. Ook om een weg te vinden uit de onmacht moeten we de krachten
bundelen. Voor een duurzaam en dierbaar Brugge.
Luc Vanneste, Groene Gordel Front, 050/390957
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society, 0486/737220
(*) Iemand is pas schuldig als de feiten die hem/haar ten laste gelegd worden, ook
bewezen zijn. Er zijn al vele verdachtmakingen geweest die nooit hard gemaakt zijn. Wij
geloven graag de bosbezetters als ze melden dat ze gewoon voorbijwandelden en op een
politie-hinderlaag kwamen, maar niks echt hebben beschadigd. Hun rest het voordeel van
de twijfel. Nu blijkt het om een slogan in pas gegoten asfalt te gaan en grafitti op een
kanaalmuur. Kleine minimale feiten die zo hersteld zijn.
(**) Wij van het GGF doen al jarenlang een oproep aan de bestuurders om te dialogeren.
Telkens opnieuw weigert men een echt, volwassen gesprek. Men zegt dat alles beslist is
en vastligt. Vaak worden we arrogant en uit de hoogte behandeld. Alsof onze rechtmatige
bekommernissen (en die van velen met ons) niet valabel zouden zijn. We blijven moedig
voor de zachte wegen der geleidelijkheid kiezen. Hoewel we het niet goedpraten, hebben
we enig begrip voor mensen die bij zoveel onwil van de overheid hun geduld dreigen te
verliezen. De hinderlagenleggende overheid stuurt al jaren op een confrontatie aan en lijkt
alleen te zitten wachten tot een paar jonge actievoerders hun geduld verliezen, om tot de
mogelijke actie over te gaan. De aanklacht, van de hand van dezelfde onderzoeksrechter
die eerder al twee Lappersforters liet aanhouden met duidelijk valse voorwendselen als
zouden ze afval hebben gestolen uit een container van Delhaize in Steenbrugge – iets wat
allerminst het geval bleek te zijn – , is deze keer gebaseerd op een wetsartikel dat
volledige vernieling van een weg of dijk zou bestraffen, iets wat volgens de advocaat
helemaal niet is gebeurd. Het lijkt erop dat herstel mogelijk is en het zou minimale schade
betreffen http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=27588 Meer dan ooit lijkt dialoog
met elkaar hier nodig. Kwade ( met reden! ) milieujongens- en meisjesstreken los je niet
op met gevangenis en elkaar vanuit de hoogte benaderen. Overheid, dialoogeer !! Dialoog
is al altijd het democratische middel om radicalisering te voorkomen. Wie een mug slaat
zal een zwerm oogsten.
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