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De verlaging van de leeftijd voor Gemeentelijke Administratieve Sancties in de nieuwe GAS-wet, was
de druppel die de emmer deed overlopen voor talloze burgers en middenveldorganisaties. Al bijna
1500 Belgen schreven zich daags na de nieuwe wet via Facebook in op een spontane nationale
betoging tegen GAS. Toch beslisten de politici te volharden en werd de wet niet geëvoceerd door
de senaat, hoewel onder andere de liga voor de mensenrechten hiervoor had gevraagd. De
initiatiefnemers van de allereerste betoging tegen GAS roepen daarom iedereen op met bezwaren
tegen GAS om de 29e juni samen op straat te komen.
De belangrijkste bekommernis voor velen is de groeiende intolerantie naar jongerengedrag die
eigen is aan de nieuwe wet. Sancties voor het spelen van voetbal op een basketbalterrein, niet
correct op een bank zitten, belletje trek, sneeuwballen gooien, …zijn vanaf nu mogelijk voor kinderen
vanaf 14 jaar. Kattenkwaad uithalen wordt hierdoor crimineel gedrag en ieder kind een potentiële
misdadiger. jongerenorganisaties, bezorgde ouders en jongeren willen daarom mobiliseren om de
politieke wereld eraan te herinneren dat jong zijn geen misdaad is.
Vervolgens is er de willekeur die eigen is aan het GAS-systeem. Volgens verschillende experts zoals
de Liga voor Mensenrechten veranderen de gemeentebesturen door GAS in lokale sheriffs. Het
systeem stelt de burgers bloot aan de goodwill van lokale besturen die zowel als rechter en partij
optreden. De scheiding der machten, het vermoeden van onschuld en andere fundamentele rechten
komen daarmee op de helling te staan. Iedere burger heeft volgens ons recht op een gelijke en
democratische rechtspraak.
We constateren ook dat GAS wordt ingezet als politiek repressiemiddel. Recent werden in
Antwerpen 80 personen aangehouden omdat ze protesteerden voor de hoofdzetel van Monsanto.
GAS introduceert een instrument die lokale besturen kunnen gebruiken om protest te criminaliseren
wanneer het hen uitkomt. Het recht op vrije meningsuiting en organisatie krijgt daarmee een flinke
deuk. Protesteren is voor ons een recht en daarvan zal op 29 juni ook massaal gebruik van worden
gemaakt om op een vreedzame manier jong en oud op straat te brengen.
Een andere bezorgdheid is dat door de crisis de gemeentelijke uitgaven sterk toenemen terwijl de
inkomsten dalen. De GAS-boetes bieden een mogelijkheid aan de gemeenten om op een enorm
asociale manier deze gaten te vullen. In Brussel stad werd in de recente begroting berekend een
investering van 1 253 000€ in het aanpakken van “overlast” 3 000 000€ aan inkomsten kan
genereren. Dit toont aan dat er een reëel risico bestaat dat GAS gebruikt zal worden om budgettaire
tekorten op te lossen.
Het GAS-systeem brengt meer problemen met zich mee dan oplossingen. GAS lost de bestaande
maatschappelijke problemen namelijk helemaal niet op, ze criminaliseert ze alleen. De samenleving
heeft nood aan sociale oplossingen voor sociale problemen. Wij, jongeren, ouders, burgers en
activisten kiezen voor een open en sociale samenleving waar de oorzaken preventief worden
aangepakt, niet één van intolerantie, verzuring en repressie
Iedereen die één van deze bekommernissen deelt, roepen we op om mee tegengas te geven op 29
juni, 14u aan het Centraal Station in Brussel.

De initiatiefnemers willen het niet bij een eenmalige manifestatie laten en kondigen nieuwe acties
aan na de zomervakantie. Een 2e nationale betoging is reeds gepland na de zomervakantie op 26
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oktober.
De betoging op 29 juni wordt gesteund door volgende organisaties:

ABVV-jongeren
Actief Linkse Studenten & Scholieren
ACV
Animo, jong links
ARKTOS VZW
Bruxelles Laique
CEF (Comité des élèves francophones)
Conseil de la Jeunesse
COMAC
Ctizenne
Daklozen Aktie Komitee
datapanik.org
Ecolo
Ecolo Jeunes
ÉGALITÉ
Etudiants de Gauche Actifs
Etudiants fgtb-Union syndicale etudiante
FEF
Federatie sociaal-cultureel werk
Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen
FOS - Open Scouting
Gezinsbond
Groen!
HCA-OVL
Het Werkt - Sa Marche
Hollaback! Brussel
Intal
JAC
JeugdClub Sfinx
Jeugdraad Limburg
Jeugdhuis De Branding
Jeunes csc bruxelles
Jeunes csc mons
Jeunes csc vervier
JH Club 9 vzw
JNM
JOC
Jong Groen
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw
KLJ & Groene Kring vzw
KSJ-KSA-VKSJ
LCR
LEF-FGE
Liga voor Mensenrechten
ligue des droits de l'homme
LSP-PSL
Masereelfonds
moc bruxelles
Motief VZW
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Netwerk tegen Armoede
Occupy Antwerp
Palestine Solidariteit
Progress Lawyers Network
PVDA-PTB
ROOD!
SAP-LCR
Scouts en Gidsen Vlaanderen
Soft Revolution VZW
State of the Pigs
Stop-repression.be
StopSAC
Studiekring Vrij Onderzoek
TegenGAS
Victoria Deluxe
Vivès VZW
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Vlaamse Jeugdraad
Vlaams-Socialistische Beweging
Vonk
Vrede VZW
Vrouwen Overleg Komitee
VVJ, Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
VVS

Artiesten:
Kapitein Winokio
Nigel Williams
De Lichtschrijvers
Les Boulistes Bruxellois
State Of The Pigs
Hiphopstraatgebeuren
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