
PERSCOMMUNIQUÉ
CYCLONUDISTA (World naked bike ride - Brussel) – 30 juni 2007

Brussel, 28 juni 2007 – Al zes jaar op rij, telkens in de maand juni,
manifesteren overal in de wereld naaktfietsers. Op 30 juni springt ook Brussel
naakt het zadel op, voor het derde opeenvolgende jaar. Het startschot wordt om
14 uur gegeven op het Muntplein .

De Naaktfietshappening is een feest met een eisenpakket van burgers. Zij maken
zich zorgen over de impact van het autoverkeer op de hele planeet. De
organisatie van het naaktfietsen staat open voor allen. Elkeen kan zijn steentje
bijdragen bij de individuele uitwerking van de naaktfietsparade of het doen van
politieke voorstellen voor een gezondere samenleving.

De planeet is even kwetsbaar als wij zelf. Rij dus zonder motor en zonder valse
schaamte. Omdat de fietsparade in alle naaktheid doorgaat onderstreept ze onze
kwetsbaarheid ten aanzien van al die stalen monsters die CO2 blijven uitspuwen.
Ze biedt een echt alternatief tegenover gewelddadig en vervuilend verkeer,
namelijk de fiets met zijn heilzame werking op alle niveaus.

Autoverkeer maakt steden verstikkend en gevaarlijk, en verstoort het ecologisch
evenwicht van de planeet. Het klimaat slaat tilt, het pakijs smelt als sneeuw voor
de zon en de problemen met de Ozonlaag worden erger. Alleen maar de plaats
die aan de wagen in de openbare ruimte wordt toegekend, in vraag stellen,
volstaat ons insziens echter niet. Het debat moet verruimd worden…

Door naakt te fietsen kunnen we de op consumptie (en dus op vervuiling)
afgestemde levenswijzen diepgaand in vraag stellen. We willen zo een globalere
en samenhangende kritiek van onze industriële maatschappijen aanmoedigen,
waarvan de auto slechts een symptoon en symbool is naast zovele andere.

Enkele denkpistes :

Minder publiciteit = meer democratie ?
Naaktfietsers hebben slechts hun lichaam om zich uit te drukken. Hiertegenover
staat de reclame, propaganda voor overconsumptie en hymne op de vernietiging
van de planeet. Reclame is alomtegenwoordig in de openbare ruimte en
monopoliseert de middelen voor vrije meningsuiting. Daarmee vervalst reclame
het democratisch debat in onze samenleving.

Iedereen helemaal naakt = iedereen vrij en gelijk ?
Naakt zijn staat gelijk met zichzelf op een natuurlijk wijze aanvaarden. Het is
‘zijn’ in plaats van ‘schijnen’. Door je naakt te tonen bevrijd je jezelf uit de
ketenen van de mode en de reclame, die bepalen wat ‘mooi’ en ‘lelijk’, wat ‘in’ en
‘out’ is. In naakte toestand worden alle uiterlijke tekens die mensen sociaal
onderscheiden – kleding en ander toebehoren die mee structuren van
onderdrukking in stand houden (man/vrouw, eigenaar/proletariër,
beschaafd/wilde… hoogstaand/laag) – afgeschaft, evenals de tragedies die eruit
voortvloeien (patriarchaat, genocide, oorlog, kolonialisme, … enz).



Mijn auto, mijn werk, mijn bedje … mijn koopkracht ?
Waarom je leven verliezen om geld te verdienen ? Waarom jezelf om zeep
helpen op je werk, je tijd verliezen op kantoor, in de fabriek en op de weg er
naartoe? Om wat te fabriceren? Schijngeluk ? Om wat te kunnen kopen?
Nutteloze dingen voor ons welzijn ? Mijn auto, mijn werk, mijn bedje, mijn
koopkracht, is deze vervreemdende spiraal, deze vernietigende vicieuze cirkel,
het enige wat onze maatschappij ons te bieden heeft ? Wordt het niet stilaan tijd
om hiermee te stoppen en een stap opzij te zetten?

Op volgende site vind je een reeks concrete voorstellen:
http://wiki.worldnakedbikeride.org/index.php?title=Brussels

De pers wordt uitgenodigd om verslag te geven van het gebeuren. Een
participatieve persconferentie is voorzien om 13u30 op het Muntplein.

De Cyclonudista is echter geen consumptie-artikel om een mediashow rond op te
zetten. Wel gaat het om een populaire activiteit die open staat voor iedereen. Wij
nodigen de journalisten uit om eraan deel te nemen. Trek je kleren mee uit en
fiets enkele rondjes met ons mee. Bij aankomst aan het Jubelpark of tijdens de
afscheidsdrink om 18 uur 30 (aan de boekhandel Aden) krijgen zij, die mee aan
het gebeuren hebben deelgenomen, extra aandacht. Om alles voor iedereen
positief te houden, vragen wij vriendelijk om onze doelstellingen (minder
vervuiling en vervreemding) niet te verwarren met onze middelen (naaktheid) en
ons dus niet te herleiden tot het laatste aspect.

Voor de foto’s.

Amateur- of beroepsfotografen zijn welkom, maar voor het nemen van foto’s zijn
er beperkingen. Zo vermijden we voyeurisme, respecteren we de deelnemers en
bieden we hun een serene en geschikte sfeer voor het goede verloop van de
Naaktfietshappening.
- Geen bewust provocerende of oneerbiedige foto’s
- Verkies grote brede foto’s die niet uit hun verband kunnen worden gehaald.
- Wie een foto wil maken van een individuele naaktfietser, moet eerst zijn
toestemming vragen.
Als een fotograaf zich niet aan deze deze regels houdt en een naaktfietser stoort,
kan hij van de Cyclonudista worden verwijderd.

Onze acties gaan door in een geest van respect, eerlijk verdelen en
kosteloosheid. Bij voorbaat dank om de foto’s te delen in Creative Commons op
onze wiki site http://wiki.worldnakedbikeride.org/index.php?title=Brussels
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