de voorzitter

Crisis in Brussel? Crisis op ’t hof!
Joke Schauvliege kwam zaterdagavond sinds lange tijd nog eens langs op de nieuwjaarsreceptie van een
ABS-afdeling. En of ze het geweten heeft!
In de zaal: onze leden uit het ABS-gewest Geraardsbergen-Lierde en omgeving. Aan de micro: jonge ABSboer en -medewerker Lieven De Stoppeleire over toekomst en uitdagingen voor jonge boeren in de Vlaamse
Ardennen en na hem, Joke Schauvliege. Oost-Vlaamse kopvrouw bij de volgende Vlaamse verkiezingen en
toen nog minister van Omgeving, Natuur en Landbouw in functie en gevraagd om te komen praten over
haar toekomstvisie op de landbouw, in de regio en daarbuiten.
Wie haar toespraak ter plekke aanhoorde fronste na een minuut of zes de wenkbrauwen bij de toelichting
die de minister gaf over de achter de schermen opererende krachten bij de klimaatprotesten. Ze “had die
informatie van de Staatsveiligheid” zegde ze. Dat zegde ze, zaterdagavond. Wat de minister niet zegde, was dat ze dat niet helemáál zeker wist. Dat ze dat gezegd had “als gevolg van de emoties en de frustratie na een te drukke week waarin ze veel bagger
over zich heen had gekregen”, moest ze later tot haar eigen scha en schande toegeven. Niemand binnen de lokale werking van
ABS-Geraardsbergen-Lierde heeft zaterdagavond gedacht dat daar haar laatste toespraak als minister voor een zaal vol boeren zou
gegeven worden. Wat zich na de berichtgeving in de media en op het hoogste politiek niveau afspeelde kende zijn beloop zoals we
het de laatste jaren niet meer meemaakten en het ontslag van de minister hing in de lucht, van meet af aan, zoveel was duidelijk.
Dat daarbij de vrouw gespeeld werd in plaats van de bal, dat hoort blijkbaar bij het bikkelharde politiek spel.
De klimaatzaak blijft ondanks alles de gemoederen beroeren, de groene jongens en meisjes van Greenpeace zagen intussen ook de
lamp branden en kwamen naar buiten met een pleidooi om de veestapel met maar liefst 83% af te bouwen. Dat ze daarbij voorbij
gaan aan de economische realiteit verbaast niemand. Het blijft verbazingwekkend om te horen en te lezen hoe simpel de redeneringen soms zijn bij het voorstellen van het eigen geïdealiseerd landbouwmodel dat louter en alleen gebaseerd is op gesloten
kringlopen, biologische en agro-ecologische modellen. Modellen die gedeeltelijk en reeds generaties lang toegepast worden bij
veel van onze Vlaamse land- en tuinbouwers, maar blijkbaar niet goed genoeg zijn om als “klimaatbewust boeren” bestempeld te
kunnen worden.
De ganse discussie rond de uitspraken van de minister, het klimaat en zeer gekleurde ideologische visies op onze sector verwijzen
spijtig genoeg de realiteit van de dag naar de achtergrond. Er blijven grote liquiditeitsproblemen op varkens-, rundvee- en fruitbedrijven door veel te lage prijszettingen. Markten die onder invloed van geopolitieke beslissingen gesloten blijven, markten die door
te lang talmende politici niet snel weer een sanitair statuut verwerven om goed te functioneren, aankoopstrategieën van groothandelaars en retailers: al deze zaken blijven vragen om gezonder boerenverstand bij beleidsmakers en al wie actief is in de keten.
De crisis in de Wetstraat 89 geraakt wel opgelost en na 26 mei komt er misschien wel een nieuwe ploeg aan zet, met een eigen kijk
op de landbouwwereld.
De crisis op ’t hof is vandaag geen thema voor media en politici, maar snijdt er wel diep in bij menig stemplichtige in onze sector.
Misschien mag dat ook eens een thema voor de media en de verkiezingen worden?
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