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Call to action 

RUSTIG AAN 

Toolkit 
 

 
Het front Stop Alibaba & co strijdt tegen de uitbreiding van de luchthaven van Luik en in het bijzonder 
tegen de vestiging van een Alibaba-filiaal in de luchtvrachtzone. Stop Alibaba & co eist een moratorium op 
de uitbreiding van de luchthaven en op de komst van Alibaba: alle huidige en toekomstige projecten moeten 
worden opgeschort totdat er een echte globale impactstudie en een democratisch debat heeft 
plaatsgevonden. Alle gevolgen (voor het milieu, de gezondheid, de mobiliteit, de werkgelegenheid, de 
geopolitieke risico's, enz.) moeten immers worden bestudeerd, en dit voor alle projecten die verbonden zijn 
met de uitbreiding van de luchthaven van Luik. De burgers moeten hun mening kunnen geven over deze 
uitbreiding. 
 
Om dit moratorium te verkrijgen, lanceert Stop Alibaba & co de campagne "Rustig aan". Tussen 23 en 
27 juni 2021 nodigen ze elk individu of collectief uit om actie te voeren die de politieke en/of morele leiders 
van de luchthaven van Luik op een positieve en constructieve manier rechtstreeks aanvecht. Het doel is 
hen te laten reageren op de opschorting van de uitbreiding van de luchthaven. 
 
* moratorium: opschorting tot nader order 

Waarom moet je meedoen? In februari heeft Liège Airport haar uitbreidingsproject voorgesteld aan de 
hand van een video die voor 48 uur op haar website beschikbaar was. Er loopt een MER-procedure maar 
toch gaan de bouwwerken gewoon door. Aangezien de luchthaven haar doelstellingen op het gebied van 
passagiersvervoer niet heeft gehaald, richt zij zich nu op de ontwikkeling van haar logistieke sector. Eind 
mei 2021 is er reeds een hallucinerend ritme van min of meer één vliegtuigbeweging om de 3 minuten 
tussen 00u en 1u of 4u en 6u 's morgens. Heeft deze uitbreiding, die wordt verkocht als een bron van 
economische invloed en werkgelegenheden, een andere prijs? Laten we de verantwoordelijken 
ondervragen en dit project in het publieke debat brengen!  
 
Wil je deelnemen aan de call to action? Heb je informatie, inspiratie, een beetje hulp nodig? Dan is 
deze toolkit voor jou! Je vindt er alle informatie die je nodig hebt om je eigen actie te organiseren. 
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1. Zoek medestanders 
 
En vorm samen een affiniteitsgroep! Dit is een groep mensen met wie je je actie gaat organiseren en 
uitvoeren. Het is binnen deze affiniteitsgroep dat je beslissingen zal nemen. Daarom is het belangrijk 
deze groep te vormen met mensen die je vertrouwt en met wie je een gelijkaardige visie op de actie deelt. 
Neem even de tijd voor elkaar, zodat iedereen zijn/haar/hun mening kan geven: Welke actie willen jullie 
doen? Hoe ver ben je bereid te gaan? Wat zijn je doelen? Wat zijn je angsten, je gevoelens? 
 
De oprichting van de affiniteitsgroep is een belangrijke stap in de opbouw van een actie. Hier vind je een 
checklist waarmee jouw affiniteitsgroep zich zo goed mogelijk kan voorbereiden: https://www.ende-
gelaende.org/wp-content/uploads/2017/07/Check-list_pour_les_groupes_affinitaires_mai2019.pdf  
 

2. Kies een doel 
Hier volgt een niet-limitatieve lijst van de drijfveren die verantwoordelijk zijn voor de uitbreiding van de 
luchthaven van Luik: 
 
Op gemeentelijk niveau 
 
Op het Waalse niveau 

• Elio Di Rupo (PS), minister-president 
• Jean-Luc Crucke (MR), Waals minister van Financiën, Begroting, Luchthavens en 

Sportinfrastructuur 
• Willy Borsus (MR), minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, 

Digitale Economie, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, IFAPME en Skills Centres 
• Philippe Henry (Ecolo), Waals minister van Klimaat, Infrastructuur, Energie en Mobiliteit 
• Céline Tellier (Ecolo), minister van Milieubeheer, Natuurbeheer, Bosbouw, Plattelandszaken en 

Dierenwelzijn 
• Christie Morreale (PS),vice-voorzitter van de Waalse regering, minister van Tewerkstelling, 

Opleiding, Volksgezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Rechten van de Vrouw 
• Christophe Collignon (PS), minister van Huisvesting, Lokale Overheden en Stad 
• Valérie De Bue (MR), minister van Huisvesting, Lokale Overheden en Stad 

 
Op het federale niveau 

• Pierre-Yves Dermagne (PS) 
Website: https://dermagne.belgium.be 
Cel strategie en secretariaat van de vice-premier en minister van Economie en Arbeid 
Hertogstraat 61, 1000 Brussel 
Telefoonnummer: 02/207.16.00 
Email: pierre-yves.dermagne@dermagne.fed.be 
 

• Sophie Wilmès (MR) 
Website: https://wilmes.belgium.be 
Strategische instanties en secretariaat van de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, 
Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de federale culturele instellingen Karmelietenstraat 15 - 15e 
verdieping 1000 Brussel 
Telefoonnummer: +32 2 501 85 91 
Email: sophie.wilmes@diplobel.fed.be  
  

• Georges Gilkinet (Ecolo) 
Website: http://gilkinet.belgium.be 
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Cel Strategie en secretariaat van de vice-eerste minister en minister van MobiliteitFINTO - Kruidtuinlaan 50 - 
5e verdieping (vanaf april 2021: 10e verdieping) 1000 Brussel 
Telefoonnummer: 02/238.28.00 
Email: info@gilkinet.fed.be 
  

• Vincent Van Quickenborne (Open Vld) 
Eenheid Strategie en secretariaat van de vice-eerste minister en minister van Justitie en van de Noordzee 
FINTO - Kruidtuinlaan 50/65 - 6e verdieping 1000 Brussel 
Telefoonnummer: 02/792.99.02 
Email: contact@teamjustitie.be  
  

• Zakia Khattabi (Ecolo) 
Strategische cel en secretariaat van de minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green 
DealFINTO - Kruidtuinlaan 50 - 5e verdieping 1000 Brussel 
FINTO - Boulevard du jardin Botanique 50 - 5ème étage 1000 Bruxelles 
Telefoonnummer: 02/220.20.11 
Email: info@Khattabi.fed.be  
  

• Mathieu Michel (Mr) 
Website: http://michel.belgium.be 
Strategische cel en secretariaat van de Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve 
Vereenvoudiging, Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en Gebouwenbeheer, toegevoegd aan de 
Eerste Minister Karmelietenstraat 15 - 5e verdieping 1000 Brussel 
Telefoonnummer: 02/501.03.27 
Email: info@michel.fed.be 
  

• Eva De Bleeker (Open Vld) 
Website: https://debleeker.belgium.be 
Eenheid Strategie en Secretariaat van de Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, 
toegevoegd aan de Minister van Justitie en van de Noordzee FINTO - Botanische Tuinlaan 50/60 - 6e 
verdieping 1000 Brussel 
Telefoonnummer: 02/792.99.06 
Email: info.debleeker@just.fgov.be  

 
Op het Europees niveau 

• Margrethe Vestager, Europees commissaris voor de digitale samenleving 
• Adina Valean, Europees commissaris voor vervoer 
• Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, die de Europese Green Deal 

leidt 
 
En elke andere instelling, besluitvormer of investeerder die jij verantwoordelijk genoeg acht om een 
doelwit te zijn. 
 

3. Laat je inspireren door andere acties 
 

• Maak je eigen poster gericht op een van de bovenstaande doelen en hang deze voor je raam, op 
straat of zo dicht mogelijk bij je doelwit 

• Hang een spandoek op in een drukke plaats 
• Organiseer een bijeenkomst, een mars, een die-in op een openbare plaats of een bepaalde plaats 
• Organiseer een vermomde demonstratie (vliegtuig, politici, enz.) 
• Maak namaakkerosine om de neerslag van kerosine in de tuinen van de omwonenden te 

symboliseren, of de exponentiële hoeveelheid verbruikte kerosine. 
• Zend het geluid uit van een vliegtuig of de opname van een vliegtuig dat over je huis vliegt 
• Organiseer een projectie op een strategisch gebouw. 
• Maak een parodie op de video van Sowaer die de bouwplaats van de luchthaven van Luik promoot 

of van de luchthaven van Luik die haar hoeveelheid getransporteerde goederen viert 



4 
 

• Organiseer een guerrillatheater en treed op in het openbaar: bijvoorbeeld de Rode Rebellen 
Brigade. 

• Volg de Paint The Streets-beweging en maak onze eisen kenbaar door onze straten te versieren 
• Bouw een enorm vliegtuig en vorm er een blokkade mee. 

 
Ø Wil je meer ideeën?  

Ga naar https://www.beautifultrouble.org/toolbox/#/tactic/direct-action 
Ø Wil je mee protesteren op een meer algemene manier?  

Ga naar http://stopalibaba.com/rejoindre-le-reseau-des-relais-locaux/ 
Ø Heb je informatie nodig over de organisatie van jouw actie? Stuur ons een e-mail naar het 

volgende adres: minutepapillon@stopalibaba.com 
 

4. Zet jouw actie op 
 
Ten eerste, als je wil dat je actie wordt gesteund door Stop Alibaba & co, moet het de principes van ons 
handvest respecteren. Hiervoor moet de actie : 

• niet-discriminerend zijn: het collectief duldt geen enkele discriminatie op grond van etnische 
afkomst of huidskleur, seksuele geaardheid en geslacht, levensbeschouwelijke of godsdienstige 
overtuiging, sociale afkomst, handicap.  

• geen politieke voorkeur of kleur hebben: partijen kunnen geen Stop Alibaba actie in hun naam 
claimen. Zij kunnen echter wel hun steun aan de strijd betuigen. 

 
Hier zijn enkele belangrijke stappen voor de voorbereiding van jouw actie: 
 

• Bepaal een of meer doelstellingen: wat is het doel van de actie? Is de vraag duidelijk? Is het in punt 
2 gekozen doel wel goed gekozen?  

• Ga op verkenning: hoe is de omgeving? Zijn er camera's of bewakers?  
• Stel een scenario op.  
• Verdeel de rollen onder elkaar (coördinator, acteurs, fotograaf, steward, politiecontact indien nodig, 

woordvoerder, enz.).  
• Ga na welke onvoorziene gebeurtenissen de actie kunnen belemmeren en bereid een plan B of 

zelfs een plan C voor 
• Maak de nodige uitrusting klaar voor de actie. 
• Organiseer zo nodig een repetitie om ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar/hun rol kent. 
• Bereid de communicatie voor: wat zullen de communicatiekanalen zijn intern (Signal, Telegram, 

enz.) en extern (sociale netwerken, media, Stop Alibaba)? Meer info in punt 7. 
 
Wil je meer info over hoe je een actie moet voorbereiden? Meer details vind je in dit document: 
https://france.attac.org/IMG/pdf/organisation_d_une_action_attac.pdf 
 

5. Informeer je over de risico's  
Voordat je actie onderneemt, moet jij je informeren over de mogelijke juridische risico's. Elke groep is 
verantwoordelijk voor haar leden, dus is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is en zich comfortabel 
voelt om de actie uit te voeren. 
  
Wat zijn de risico's? 
Elke actie is uniek, maar hier enkele basis elementen: 

• Normaliter moet voor elke demonstratie, actie of optreden op de openbare weg vooraf 
toestemming worden gevraagd aan de politie (en/of de gemeente). Het is aan de groep om te 
beslissen of er al dan niet een vergunning wordt aangevraagd. 

• Voor ordeverstoring (ongeoorloofde demonstratie, blokkering, graffiti, enz.) kan een 
gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete) worden opgelegd. De maximumstraf bedraagt 
350 euro en varieert naar gelang van de ernst van de overtreding.  
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• Als de actie meer dan gewoon ‘ordeverstorend’ is, bestaat het risico van administratieve 
aanhouding. Het doel hiervan is activisten te "neutraliseren" door hen uit de openbare ruimte te 
verwijderen totdat het gevaar van ordeverstoring is geweken. De administratieve aanhouding 
duurt maximaal 12 uur en leidt niet tot de opening van een strafblad.  

• Het risico van gerechtelijke vervolging bestaat alleen in geval van aanzienlijke materiële 
schade, na inbeslagneming van het dossier door een onderzoeksrechter op basis van een klacht 
van het slachtoffer.  

• Om bijkomende problemen te vermijden, moet je de geldende regels in verband met het 
coronavirus naleven. Niet-naleving van deze regels kan ook leiden tot een gemeentelijke 
administratieve sanctie van maximaal 250 euro. 

• In de praktijk worden korte, symbolische acties met een klein aantal mensen vaak getolereerd, 
maar de reacties van politie en justitie kunnen variëren, dus niets is 100% voorspelbaar. 

 
Algemene tips voor acties van niet-gewelddadige burgerlijke ongehoorzaamheid: 

• Neem geen illegale of mogelijk belastende dingen mee (drugs, messen, scharen, ...). 
• Breng jouw identiteitskaart mee. 
• Vergrendel je telefoon, beveiligd met een code, of beter: zet hem uit. 
• Neem iets te eten en te drinken mee. 
• Neem je medicijnen mee, als je ze nodig hebt. 
• Wanneer je in contact komt met de politie, blijf dan kalm, geef alleen het absolute minimum 

antwoord en geef niet toe aan provocatie. 
 
In geval van arrestatie... Zoals hierboven vermeld, zijn er in België twee soorten aanhouding mogelijk: 

• Administratieve aanhouding (max 12 uur) - waarschijnlijk voor acties die de openbare orde 
"verstoren"; 

• Gerechtelijke aanhouding (max 48u) - onwaarschijnlijk voor de in het menu voorgestelde acties. 
 
Wat gebeurt er als je gearresteerd wordt: 

• De politie zal al jouw persoonlijke bezittingen in beslag nemen en kan je fouilleren. Dit onderzoek 
zal worden uitgevoerd door een persoon van hetzelfde geslacht als jouw identiteitskaart. 

• De politie mag je ondervragen. Leg geen verklaringen af! Antwoord gewoon "Geen commentaar" 
of "Niets aan te geven" op alle vragen, ook de informele (en vooral de informele). 

• BELANGRIJK: onderteken geen enkel document. 
Het is jouw recht om: 

• Water en voedsel te krijgen, een toilet te gebruiken en medische hulp te krijgen ; 
• Rechtsbijstand te krijgen (vóór een verhoor). 

 
In het geval van een boete... 
Bespreek van tevoren in jouw actiegroep hoe je met eventuele boetes omgaat: aanvechten, betalen? Als 
slechts één persoon wordt gepakt, deelt de hele groep dan in de betaling? 
 
—> Laat het ons in elk geval weten op minutepapillon@stopalibaba.com en wij zullen ons best doen om 
jullie in het proces bij te staan en de nodige fondsen te verzamelen. 
 

6. Voer jouw actie uit tussen 23 en 27 juni 
 
Vijf dagen om uw actie uit te voeren! Denk goed na over de timing van je actie. Als je zoveel mogelijk 
mensen wil verzamelen, is een weekenddag het best. Als je een debat met een politicus wilt, is een 
doordeweekse dag beter geschikt! 
 

7. Deel jouw actie  
Als je wil, kun je je actie zelf delen op je pagina, je blog, je website...  
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Gebruik op sociale netwerken de volgende hashtags: #MinutePapillon #StopAlibaba #LiegeAirport En 
aarzel vooral niet om je doelwit te taggen (door @ te typen en dan de naam van de pagina van je doelwit)! 
Voorbeelden: @crucke 
 
Vergeet zeker niet om Stop Alibaba & co te taggen. Wij zullen zo veel mogelijk acties doorgeven die in 
overeenstemming zijn met het handvest en met de doelstelling van de campagne. 
+ lien vers CP version texte à trous 
 
Suggesties in overvloed: 

– Crucke, tijd om te landen! 
– Christie Morreale, Alibaba wat vind je ervan? 
– Willy Borsus: Luikse luchthaven: stoppen of niet? 

 
8. Stuur ons de foto's van jouw actie 

 
Stuur ons zo snel mogelijk foto's, video's en een algemene beschrijving van jouw actie naar het volgende 
adres: minutepapillon@stopalibaba.com. Als je grote bestanden hebt, zet ze dan eerst op een  wetransfer 
(ou swisstransfer) en stuur ons de link. 
Leg ons uit hoe jouw actie is verlopen: waren er reacties van politici, arrestaties, reacties in de media? Al 
je informatie zal ons helpen om de verschillende acties te centraliseren en ze door te geven op onze 
netwerken voor meer zichtbaarheid! 
 
 

9. Evalueer jouw actie  
 
Het is belangrijk om na elke actie een debriefing te houden.  
  
In de eerste plaats is dit het moment voor eenieder om zich uit te spreken over wat hij/zij/die heeft 
meegemaakt en over zijn/haar/hun gevoelens voor, tijdens en na de actie. Onverwachte gebeurtenissen of 
arrestaties kunnen een bron van stress, spanning of bezorgdheid zijn. Iedereen ervaart het op een andere 
manier. Uiting geven aan je ervaringen en het gevoel hebben dat er naar je geluisterd wordt, kan troostend 
en geruststellend zijn.  
 
Het is ook een moment om te evalueren of de beoogde doelstellingen zijn bereikt en te analyseren wat 
goed ging en wat voor verbetering vatbaar is. Het maken van notities zorgt ervoor dat deze evaluatie niet 
in het water valt en dat de volgende actie nog beter verloopt! 
 

10.  Vier jouw actie  
 
Nu is het tijd om plezier te maken! Gezellig samenzijn en elkaar beter leren kennen tijdens informele 
momenten is essentieel om campagne te kunnen blijven voeren zonder een burn-out te krijgen.  Een 
barbecue, een drankje op het terras, een avond rond een vuurtje, het belangrijkste is: plezier maken en 
trots zijn op jezelf! 
 

11.  En daarna?  
Om op de hoogte te blijven van de volgende acties, schrijf je in op de nieuwsbrief en volg ons op sociale 
netwerken (facebook, instagram). Strijd met ons mee! 
 
 
 


