Mensen | De Activist
Freek Bersch (39)
Is: campagneleider Milieudefensie
Missie: het huidige economische systeem
doorbreken
Wat is er volgens jou mis met CETA? “CETA
staat symbool voor het verkiezen van de
belangen van multinationals boven mensen
rechten, dierenwelzijn en het milieu. Met
name het claimsysteem vind ik enorm
bezwaarlijk en onrechtvaardig. Fossiele reu
zen als Shell en ExxonMobil kunnen giganti
sche claims indienen, terwijl mensen die
slachtoffer zijn van oliewinning of machts
misbruik nergens hun recht kunnen halen.
CETA is een goed voorbeeld van alles wat er
mis is met de verhoudingen in het huidige
economische systeem. Met campagne voeren
wil ik die status quo doorbreken en de stem
van gewone mensen laten horen.”
Je leidt namens Milieudefensie de campagne
‘Wij stoppen CETA’. Wat doe je precies? “In
2015 en 2016 was ik betrokken bij demon
straties en de petitie tegen CETA. Daarna viel
de campagne een beetje stil, totdat CETA in
2019 weer op de agenda van de Tweede
Kamer stond. Ik wilde voorkomen dat het ver
drag geruisloos door de Kamer zou worden
gefietst. Daarom heb ik bij Kamerleden
gepleit voor een rondetafelgesprek over
CETA. Dat is opgepakt door de Partij voor de
Dieren en kreeg steun van de Kamer. Bij dat
rondetafelgesprek lieten academici, rechts
geleerden en boeren kritische geluiden horen.
Verder konden mensen via de campagnesite
WijStoppenCETA.nl Kamerleden oproepen om
tegen te stemmen. Dat kan nu nog steeds bij
Eerste Kamerleden.”

wegstemmen van CETA, dat was zonder al
deze acties en aandacht niet gelukt.”

Heeft de campagne iets opgeleverd? “Zeker!
Kijk maar naar de PvdA: die was eerst voor
CETA, maar stemde uiteindelijk tegen in de
Tweede Kamer. We hebben van bondgenoten
uit Canada, Duitsland, Frankrijk en andere
landen talloze complimenten gekregen voor
onze campagne. We zijn nu zó dicht bij het
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