Eco-angst geïllustreerd in de nieuwe stripmuur van het
Stripparcours!
Nummer vierenzestig! Als u door de straten van Brussel struint en uw blik over de gevels laat glijden,
en u loopt verder in de richting van de Victor Mabillestraat in Laken, ontdekt u het 64e en laatste
fresco van de Striproute: “Solastalgie” van Eva Roussel. Dit werk, dat werd ingehuldigd aan de
vooravond van een nieuwe klimaatmars, is een illustratie van de eco-angst. Een thema dat vooral
weerklank vindt bij 60% van de jongeren die bij een recent internationaal onderzoek verklaard
hebben “zeer” of “extreem bezorgd" te zijn over de klimaatverandering.
De Victor Mabillestraat in Laken. Voetgangers en fietsers die deze doorgang vaak nemen, kunnen er
niet naast kijken. In deze straat, op nummer 6, prijkt voortaan de vierenzestigste muurschildering van
de Striproute. Ze werd gemaakt door Atelier 30 en is van de hand van de jonge Franse illustratrice en
striptekenares Eva Roussel. Deze muurschildering staat voor een van de drie invloeden die de
Striproute de laatste jaren heeft gekend. “We hebben drie duidelijke richtingen aan de Striproute
gegeven: vervrouwelijking, decentralisering en participatie. Voor de nieuwe muurschilderingen wordt
voorrang gegeven aan vrouwelijke auteurs en personages”, legt Arnaud Pinxteren, Schepen van
Stadsvernieuwing en verantwoordelijke voor de Striproute, uit.
De nieuwe stripmuur draagt de naam “Solastalgie”. Solastalgie of eco-angst is de diepe wanhoop ten
gevolge van de teloorgang van het milieu. “De ecologische kwestie is de grootste uitdaging voor mijn
generatie en de generaties die na ons komen”, verklaart Eva Roussel, auteur van de muurschildering.
“Het is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt, zowel in mijn werk als schrijfster als in mijn dagelijks
leven. Met dit reusachtige boeket en de zaadjes die eruit ontsnappen, hoop ik dan ook een boodschap
van hoop en de wil om te handelen te verspreiden. Is er een betere manier om ons er in Brussel, de
Europese hoofdstad waar de beslissingen moeten worden genomen, aan te herinneren hoe dringend
en levensbelangrijk deze strijd is?”, vervolgt ze.
Het gebrek aan actie voor het klimaat heeft een verschrikkelijke impact op de geestelijke gezondheid
en het welzijn van jongeren. Dat is wat we leren uit een recente studie die is goedgekeurd door het
tijdschrift "The Lancet Planetary Health". Tienduizend jongeren van 16 tot 25 jaar uit tien verschillende
landen werden bevraagd en de resultaten zijn verontrustend. 59% maakt zich “zeer veel” of “extreem
veel" zorgen over de klimaatverandering. Meer dan 45% zegt dat hun bezorgdheid over de
klimaatverandering een negatieve invloed heeft op hun dagelijks leven. 77% van deze jongeren vindt
de toekomst beangstigend.
“Het is voor de Stad Brussel van groot belang dat de Striproute ook de realiteit van de burgers
weerspiegelt. Dus ook hun angsten en hun zorgen. Daarom sprak het thema dat Eva voorstelde ons
aan, temeer omdat het ook een antwoord bood op de wens van de buurtbewoners om een
muurschildering met planten te hebben”, besluit Schepen Arnaud Pinxteren.
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