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Een op vier meetpunten registreert te veel nitraat

Bemesting doet
waterkwaliteit weer dalen

taliban’
‘Steekvlamenga
gement zoals de
#MeToobeweging
leidt niet tot echte
verandering’
Ik vond het schokkend om me
zelf ineens uitgeroepen te weten
tot een collaboratrice van de
mannen.’
U heeft wel als enige Belgische
de protestbrief van Catherine
Deneuve ondertekend. Nog geen
spijt van?

die vrouwen bij leven meer
maals een klacht hebben inge
diend bij de politie. En wat met
ongelijk loon voor gelijk werk?
Of de pensioenen die in dit land
toch nog erg in het nadeel van
vrouwen zijn? Eerlijk? Ik heb
veel meer empathie voor de
caissières die met 1.100 euro in
de maand moeten zien rond te
komen en hun werk dreigen te
verliezen, terwijl hun ex geen
alimentatie betaalt, dan voor de
problemen van Hollywoodactri
ces, die voor een film een gage
opstrijken waar veel vrouwen
járen voor moeten werken.’
Uw feminisme is doordrenkt van
een groot maatschappelijk enga
gement.

‘Aan een collectieve tekst zijn
er altijd punten en komma’s die
je zou willen veranderen. Maar ik
blijf achter de essentie staan: wij
wilden een pleidooi houden voor
het recht op verleiding, dat in de
verdrukking dreigt te komen als
je elkaar niet eens meer mag
complimenteren. Misschien is het
ook een culturele kwestie. Als
20jarige in de metro in Rome,
zou ik het vreemd gevonden heb
ben als geen enkele man omkeek
of niemand mij even probeerde
aan te raken. Culturele verschil
len bestaan hoor, zelfs in ons ei
gen land: mijn zoon voetbalt en
al zijn teamgenoten kussen el
kaar bij de begroeting. Als hij dat
in Vlaanderen doet, zeggen de
Vlamingen: die is zeker homo?’

‘Zeker. Ik ben altijd links ge
weest en zal dat blijven tot mijn
laatste snik. Ondanks de linkse
partijen, als ik het zo mag zeg
gen. Al vind ik dat de extreem
linkse partijen wel de juiste
sociaaleconomische analyses
maken, en de vinger op de won
de leggen. Veel meer dan de
#MeToobeweging, die overigens
als een pudding weer in elkaar
is gezakt. Dergelijk steekvlamen
gagement leidt niet tot echte
verandering. Die beweging zal
er niet toe leiden dat vrouwen
sterkere posities verwerven. Dat
is nochtans waar het om draait.
Kijk naar de topvrouw van Bel
gacom, Dominique Leroy. Denk
je dat iemand het zal aandurven
om haar in de billen te knijpen?’

#MeToo ging natuurlijk niet echt
daarover, maar wel over vrouwen
die aangerand worden: actrices
door hun producer bijvoorbeeld.

Veel jonge vrouwen vonden
#MeToo geweldig en deden er
aan mee. Is dit dan toch een ge
neratiekwestie?

‘De eerste zin van onze tekst
luidde: “Verkrachting is straf
baar”. Aanranding en stalking
zijn dat ook. Laat daarover geen
twijfel bestaan. Geweld is niet
aanvaardbaar, maar ik vind dat
we wel mogen discussiëren over
de ernst ervan, de strafmaat en
het recht op verdediging. Zeker
bij de Franstalige tegenhanger
van #MeToo, #Denoncetonporc,
zijn heel vaak namen genoemd,
zonder enig bewijs of recht op
antwoord. Dat stoorde me
enorm. Op sociale media gaan
mensen veel verder dan ze in
het echt zouden durven.’

‘Nee hoor, ik heb kritiek ge
kregen van feministes die ouder
zijn dan ik, en steunbetuigingen
van mensen van alle leeftijden,
ook van jonge meisjes. De
vreemdste reactie kwam van een
vrouw die mij eerst verwijten
maakte vanwege mijn onderte
kening van de protestbrief, en
vervolgens vroeg of ik hem kon
doorsturen, want ze had nog
niet de kans gekregen om hem
te lezen.’

Er is zopas voor het eerst ie
mand in ons land veroordeeld
vanwege seksisme, na een grove
belediging van een politieagente.
Wat vindt u daarvan?

‘Ik heb eens meegemaakt dat
een mannelijke collega me vroeg
om te gaan lunchen, en op het
moment zelf zei: “We kunnen
gaan eten, of we kunnen ook sa
men naar bed gaan”. Ik heb toen
geantwoord: “Ik heb honger”. Let
wel, ik ben nog altijd goed be
vriend me die man. Veel van
mijn beste vrienden zijn man
nen. Het komt erop aan duidelijk
je grenzen aan te geven en die
van de ander te respecteren. En
humor en zelfspot natuurlijk, er
mee kunnen lachen helpt altijd.’

‘Het is erg onaangenaam als
iemand tegen je zegt dat je be
ter een echt vrouwenberoep zou
zoeken en je uitmaakt voor hoer.
Dat is zeker waar. Maar er zijn
toch veel ergere dingen? Elk
jaar opnieuw worden wereld
wijd vele honderden vrouwen
gedood door hun (ex)partner.
Ook bij ons gebeurt dat, zelfs als

U verdedigt het recht op verlei
ding, maar heeft u zelf nooit een
onaangename ervaring gehad
met mannen?

In een kwart van de meetpunten
voor de waterkwaliteit is de waarde
voor nitraat overschreden.

nieuw mestbeleid dat opgesteld wordt door
onafhankelijke experts. ‘Niet alleen het
leefmilieu vaart er nu slecht bij, maar ook
onze Vlaamse landbouw zal uiteindelijk het
slachtoffer zijn als we de normen niet ha
len.’

B R U S S E L I Na een jarenlange stagnatie
gaat het de verkeerde kant op met het op
Uitzonderingsregeling
pervlaktewater in Vlaanderen. Sinds de zo
mer 2017 werd al in 25 procent van de meet
De NVA’er suggereert dat de Europese
punten minstens één overschrijding van de Commissie, die toeziet op de waterkwali
nitraatwaarden gemeten. De voorbije vier teit, mogelijk doortastender zal optreden.
‘winterjaren’, die telkens van juli tot juni
Vlaanderen zou wel eens kunnen fluiten
lopen, lag het percentage van meetpunten naar de uitzonderingsregeling om meer
met een of meer overschrijdingen op ‘maar’ mest uit te rijden dan de norm voorschrijft.
20 procent. De doelstelling dat Vlaanderen Als de Commissie die regeling schrapt om
in 2018 in niet meer dan 5 procent van de dat de Vlaamse waterkwaliteit er niet op
meetpunten een overschrijding noteert, is vooruitgaat, moeten de boeren op een an
onhaalbaar.
dere, veel duurdere manier af van hun
Het probleem is de bemesting van ak mest. Veel landbouwbedrijven zouden
kers. Als boeren mest uitrijden, spoelt een plots in de problemen komen.
deel naar beken en andere waterlopen. De
Schauvliege zegt dat de tussentijdse cij
nitraat en fosfaatwaarden in het opper fers ‘onvoldoende robuust’ zouden zijn om
vlaktewater stijgen, wat bij hoge concentra ze te analyseren. ‘We hebben al maatrege
ties nefast is voor planten en dieren.
len genomen’, klinkt het. ‘Het zal ook nodig
Wilfried Vandaele (NVA)
zijn om bijkomende maatrege
‘Bijkomende
maakte het tussentijdse cijfer
len te nemen in het nieuwe
maatregelen mestactieplan.’
van het aandeel meetstations
met overschrijdingen gisteren
Net als Vandaele vindt mili
in het
bekend in het Vlaams Parle
nieuwe mest euorganisatie Natuurpunt dat
ment. Minister van Leefmilieu
het mestbeleid over een nieuwe
actieplan
en Landbouw Joke Schauvliege
boeg gegooid moet worden. ‘De
zijn nodig’
(CD&V) wilde het niet bevesti
cijfers spreken nu al voor zich.
JOKE
gen, maar bronnen dicht bij het
Het wordt tijd dat voortschrij
SCHAUVLIEGE
dossier zeggen dat het cijfer
dende inzichten leiden tot poli
(CD&V)
klopt. De kwestie ligt politiek
tieke conclusies’, aldus Freek
Vlaams minister van
Leefmilieu
bijzonder gevoelig, klinkt het.
Verdonckt, beleidsmedewerker
Vandaele vraagt om een
landbouw. (mec)

Als boeren mest uitrijden, spoelt een deel naar beken en andere waterlopen.
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Volksgezondheid

Gent opent ‘helpdesk’ genitale verminking
B R U S S E L I De stad Gent opent een ‘help
desk’ in de strijd tegen genitale vermin
king. De Gentse vzw GAMS (Groupe pour
l’Abolition des Mutilations Sexuelles fémi
nines) zal personen die te maken krijgen
met vrouwelijke genitale verminking, sen
sibiliseren en informeren.
Sinds 2007 is het aantal besneden vrou
wen in België, en meisjes die risico lopen op
een besnijdenis, hier verdrievoudigd. In
tussen zijn het er meer dan 25.000, schreef
De Standaard dit weekend. De grote meer
derheid van hen is afkomstig uit Guinee. In
dit WestAfrikaanse land is 97% van de

vrouwen besneden.
‘Wij krijgen het signaal dat ook binnen
de Gentse bevolking heel wat vragen leven
over vrouwelijke genitale verminking’, zegt
Jessica Tatout van Gams.
De eerste en de derde maandag van de
maand zullen mensen die op een of andere
manier geconfronteerd worden met de pro
blematiek, terecht kunnen bij de helpdesk.
De vzw zal ook vormingen en infomomen
ten voor professionals aanbieden om zo aan
deskundigheidsbevordering te doen en
meer samenwerking rond het thema te cre
eren. (belga)

