Demonstranterne blev ved med at myldre frem på pladsen ved Berlins Hovedbanegård.

Titusinder af tyskere har fået nok
Industrilandbrug og EU’s
landbrugspolitik
stod for skud,
da op til 25.000
demonstrerede i
Berlin i lørdags
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Vinterfrosten bider i tæer
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i muntre plusgrader hos de
demonstranter i alle aldre,
der bliver ved og ved med at
myldre ind her på den store
Washingtonplads, klods op
ad Hovedbanegården i Berlin, den tredje lørdag i januar.
Også her gælder den gamle
sandhed, at det varmer at
være sammen med meningsfæller og handle i fællesskab.
Under parolen ’Vi har fået
nok! Vi vil have gode fødevarer og godt landbrug nu’,
er de kommet fra alle egne
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traktorer, en del af de andre i
60 lejede busser. I alt 25.000
er de, vurderer arrangørerne.
Måske en lidt høj vurdering;
men mange er de i hvert fald.

Alle aldre med
Aldersmæssig spænder de
fra børn med sut til bedste7)"!/' 7/"' ( !#8(-$%/' <8?/!'
på hænderne.
Holdningsmæssigt afspejler
de den brede koalition af 36
organisationer, der har kaldt
dem her til pladsen ved Hovedbanegården for i samlet
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til Angela Merkels kanslerbygning.
Her er medlemmer af alle
Tysklands økologiorganisationer; biodynamikernes Demeterfane blafrer i vinden;
en række natur-, miljø- og
dyreværnsorganisationer er
med. Og sandelig om ikke
Slow Food bevægelsen har
rejst sig fra middagsbordet
for at gå ud på gaden sammen med kristne grupper
- sidstnævnte kritiserer at
EU’s landbrugspolitik er til

skade for udviklingslandene.

Topmøde ved
Grüne Woche
Anledningen er, at den tyske
landbrugsminister Ilse Aigner i disse dage er vært for et
stort landbrugspolitisk topmøde med repræsentanter
for over 80 lande. Det sker få
km fra de demonstrerende,
ude i Berlins messecenter,
hvor den store fødevaremesse Grüne Woche holdes
denne uge.
- Industrilandbrug, råber en
taler udfordrende i højtalerne.
- Vi har fået nok, svarer tusinder af stemmer i kor.
Samme svar gentager sig da
taleren råber ord som genteknik, antibiotika og pesticider.

Fem timer
i bus fra Slesvig
Et hjørne af demonstrationen
er præget af grønne bannere
fra
økologiorganisationen
Bioland. Under et af dem står
gymnasieeleven Anna Ma-

rie Rudolf, der til daglig går
på den dansksprogede A.P.
Møller skole i Slesvig by og
er datter af økologiske landmands-forældre.
I dag er Anne Marie Rudolf
&,77/#'7/"'&$#'(,7$<$/2'A/re skolekammerater og andre
ligesindede kørt fem timer i
bus for at stå og gå her i Berlins gader.
- Vi er her, fordi vi har brug
for mere støtte til økologisk
landbrug og mindre til genteknik og store stalde med
mange dyr i, forklarer hun.
Men kan sådan en demonstration mon ændre noget?
- Jeg tror, at det hjælper at
regeringen ser, hvor mange
vi er, der vil have en anden
politik, svarer hun smilende.

For barnebarnets skyld
Et andet sted står en gruppe
på 50 deltagere, der kørte
sammen i bus fra Buxtehude
$' B$/"/!&,03&/#' ;<=' 6' $' 7 !ges for at være her ved demonstrationens start kl. 11.
En af dem er en kvinde
med godt med smilerynker
og et skilt med ordlyden

’Schweinefabriken - nein
danke’. Inola Wolter hedder
hun; medlem af den tyske
naturbeskyttelsesforening
BUND.
- Jeg har et barnebarn på et
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meget gerne have, at mit barnebarn bliver lige så gammel
og sundt som min mor, lyder
hendes begrundelse for at
bruge dagen på at sige sin
mening om svinefabrikker.
Ved siden af Inola Wolter står
Michael Lemke, et medlem af
partiet De Grønne.
- Det er vigtigt at vise, at vi
er mange, der ønsker en anden politik, et landbrug uden
pesticider og antibiotika og
med en god etik i forhold til
dyrene, siger han.
På hans skilt står en tekst som
måske er det bedste koncentrat af demonstranternes
budskaber: ’Ernährung ist
eine Frage der Haltung’ - eller frit oversat til dansk: ’Det,
du spiser, er spørgsmål om
holdning’.

