Over GGO patatten, landbouwwetenschap en politiek
29 mei 2011: honderden actievoerders bestormen een proefveld met genetisch
gemanipuleerde aardappelen in Wetteren. Of dat is toch wat de media ervan
maken. De volgende dag breekt de storm pas echt los: het patattenveld is
voorpaginanieuws. Woorden als ‘gewelddadig’ en ‘crimineel’ worden niet
geschuwd. De kracht waarmee de actie wordt veroordeeld, toont aan dat ze een
gevoelige snaar heeft geraakt. De activisten lijken geslaagd in hun opzet: een breed
maatschappelijk debat uitlokken over GGO’s, landbouwpolitiek, en de rol van
wetenschap in de samenleving. Tegelijkertijd worden de rangen nog strakker
gesloten. Diezelfde week nog neemt het Vlaams parlement een resolutie aan die
pleit voor meer middelen voor biotechnologisch onderzoek.
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“Het Molenhuis” in Bérismenil
AardeWerk vzw is een groep mensen, die zich laat inspireren door het
ideeëngoed van de radicale ecologie, en die vanuit deze inspiratie aan
zelfverandering en maatschappelijke verandering wil werken.

Tijdens deze zomerweek van Aarde-Werk blikken we terug op de actie en
verdiepen we ons in de grotere vragen die ze uitlokte. Hoe is het gesteld met de
landbouw- en voedselwetenschappen? Hoe worden onderzoeksvragen bepaald?
Waarom zetten we zo sterk in op technologie? Wat is de rol van private bedrijven
en korte termijn politiek hierin? Op welke manier bepalen (hun) denkkaders mee
hoe de landbouw- en voedselsystemen vorm krijgen? Waarom bestaat er nog altijd
controverse over genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s)? Met welke
argumenten kunnen we het verzet aangaan? Welke inspiratie vinden we in de
wereldwijde beweging tegen industriële en voor agro-ecologische landbouw?
Vanuit een ecofeministische bril exploreren we hoe een reductionistische en
positivistische landbouwwetenschap de norm is kunnen worden en wat de
alternatieven zijn. Meer dan wat dan ook staan GGO’s symbool voor onze
hedendaagse manier van denken, leven en eten. Het verzet er tegen kan dan ook
niet anders dan naar de wortels gaan. Deze zomerweek neemt je mee voorbij de
hedendaagse wetenschap, en gaat op zoek naar de rol van engagement in
onderzoek, de plaats van ‘samen denken’ en kennisdialoog in de praktijk. Het is een
week over actie-onderzoek en commoning, over levende wezens en techniek, over
denken en doen, over het uittrekken en planten van patatten.
Barbara Van Dyck, Anneleen Kenis
Lien Vrijders & Nina Holland

OMGEVING EN PROGRAMMA

PRAKTISCH

Locatie

Wanneer?

We brengen deze week door in “Het Molenhuis” in Bérismenil vlakbij La Roche (zie
www.moulindebellemeuse.be). Er kan ook gekampeerd worden.

Aanvang: woensdag 2 augustus om 12u.
Einde: dinsdag 8 augustus om 15u.

Maaltijden

Kinderen?

De heerlijke gezonde voeding tijdens de zomerweken is bijna legendarisch. Ook
deze keer zorgen Tine en Katrien voor fantastische vegetarische maaltijden.

Vermeld bij inschrijving het aantal kinderen, hun naam en hun leeftijd.

Kinderopvang

 450 € voor volwassenen,
 300 € voor studenten,
 175 € voor kinderen van 12 tot 18 jaar,
 125 € voor kinderen van 2 tot 12 jaar,
 50 € voor kinderen onder de 2 jaar,
 600 € werkgeversprijs.
Hierin zijn begrepen de cursus, het logement en de maaltijden.

Kinderen horen bij de zomerweek. We voorzien een enthousiast en creatief
programma voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen.

Formule
Tijdens de voormiddagen zijn er lezingen, gevolgd door een uitgebreide
gedachtewisseling. De namiddagen zijn vrij. De avonden krijgen een lichter
groepsprogramma.

Begeleiding
Barbara Van Dyck is hongerig naar rechtvaardige samenlevingen en gedreven door
de overtuiging dat een andere wereld mogelijk is. Voedsel en kennis staan centraal
in haar werk als activiste & onderzoekster (Co-create; Université Libre de Bruxelles).
Anneleen Kenis verbindt het ecologische met het politieke in haar onderzoek naar
water, voedsel en lucht. Ze werkt als postdoctoraal onderzoekster van het FWO
Vlaanderen (KU Leuven), maar is bovenal eco-activiste.
Lien Vrijders werkt voor Groen, volgde de Landwijzeropleiding in de biologische en
biodynamische landbouw en droomt ervan binnen korte tijd een herstellend
landbouwproject op poten te zetten.
Nina Holland is onderzoeker en campaigner bij Corporate Europe Observatory,
afgestudeerd in milieupolitiek, activiste en bovenal (in toekomst of dromen)
bekonkelaar van plannen.

Informatie
Heb je vragen? Bel naar 0485/965644 of stuur een mail naar info@aardewerk.be.
Neem ook zeker een kijkje op de website van AardeWerk vzw: www.aardewerk.be.

Deelnameprijs?

AardeWerk huldigt het standpunt dat de prijs geen belemmering mag zijn voor
deelname. Indien dat toch het geval zou zijn, geef dan een seintje, zodat we samen
naar een oplossing kunnen zoeken.

Inschrijving?
Dit kan telefonisch op 0485/965644 of per mail naar info@aardewerk.be. Vermeld
duidelijk je naam, adres en telefoonnummer, en namen en leeftijden van de
kinderen. Na inschrijving ontvang je enkele weken voor de zomerweek nog een
brief met alle praktische informatie.
De inschrijving is pas definitief na storting van de deelnameprijs op rekening BE95
5230 8031 4358 (BIC: TRIOBEBB) van AardeWerk vzw met vermelding van
‘zomerweek 2017’.
Het coördinatieteam van de zomerweek 2017 heet iedereen van harte welkom!

Jan & Sulotta, Koen, Niki en Jeanneke

