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Stop de uitbreiding van de luchthaven van Luik: een blokkeringsactie door Stop Alibaba & Co
Op maandag 7 februari blokkeren xx actievoerders de betoncentrale in Bierset. Door de machine te stoppen die de
bouwwerven van de luchthaven voedt, is de slogan duidelijk: Stop de uitbreiding van de luchthaven van Luik.
Al meer dan twee jaar waarschuwen Stop Alibaba & Co en anderen voor de sociale en milieuproblemen die op het
spel staan bij de ontwikkeling van de luchthaven van Luik en de komst van de logistieke dochteronderneming van de
Chinese e-commercereus Alibaba. Volgens de activisten maakt deze uitbreiding "deel uit van een suïcidale vlucht
naar voren vanuit milieu-oogpunt en is zij rampzalig vanuit sociaal en economisch oogpunt".
Stop Alibaba & Co is tegen het project omdat:
1) De luchthaven, die vandaag een hoeveelheid CO2 uitstoot die gelijk is aan die van de provincie Waals-Brabant, zou
in 2040 evenveel uitstoten als heel Wallonië (1). Naast deze emissies is er ook de neerslag van fijn stof en
geluidsoverlast, die gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van de omwonenden.
2) Het aantal banen dat de luchthaven beweert te scheppen is twijfelachtig. Volgens Mounir Mahjoubi, voormalig
Frans minister van digitale zaken, heeft elke door Amazon gecreëerde baan geleid tot het verlies van twee banen
elders (2).
3) In 20 jaar tijd is meer dan 1,24 miljard overheidsgeld geïnvesteerd in de exploitatie en infrastructuur van de
luchthaven van Bierset (3).
4) Het project zou leiden tot de concretisering van 350 hectare grond met een groot landbouwpotentieel (3,5 km²).
5) De gemeente Grâce-Hollogne blijft de bouwvergunning voor de uitbreiding uitdelen, terwijl de milieueffectstudie
voor de verlenging van de exploitatievergunning (die in 2023 afloopt) nog niet is afgerond.
"De uitbreiding van de luchthaven van Luik is een bewuste keuze die haaks staat op de klimatologische en sociale
uitdagingen van vandaag en morgen. De beslissingen die we nu nemen, zullen gevolgen hebben voor de komende
generaties. Er is geen tijd voor halve maatregelen. Door zich tegen dit project te verzetten, wil Stop Alibaba & Co
opkomen voor duurzame projecten, kwaliteitsbanen, gezondheid en welzijn van de burgers. Laten we op een andere
manier in de toekomst investeren, laten we een levensvatbare dynamiek aangaan die de levende wereld
respecteert."
De groep vraagt om een onmiddellijk moratorium op alle uitbreidingsprojecten, terwijl een echte globale
impactstudie wordt uitgevoerd en een echt democratisch debat wordt georganiseerd, "eisen die de minimumbasis
zouden moeten vormen in elke zichzelf respecterende democratie, maar die door de huidige leiders worden
genegeerd.
Parallel met de blokkadeactie in Bierset houdt Stop Alibaba & Co tussen 12u en 20u een gezellige ruimte voor
uitwisselingen en ontmoetingen in de Brasserie du cinéma Sauvenière. Het collectief nodigt alle burgers die hun
verzet tegen het uitbreidingsproject en hun steun aan de actievoerders willen betuigen, uit om 18 uur samen te
komen op het Xavier Neujean-plein.
Alle praktische informatie over deze actie en de argumenten van de strijd zijn beschikbaar op de website van het
collectief http://stopalibaba.com/, of via het contactadres: presse@stopalibaba.com.
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