


-i~t' 
. c\e$ c:fJt'I.. 

~ 
100\',.~~'!,) \; '(t\e.l.. 

~ ~ -r,.c:P -:,._o'V- 1..e.t'I. · c\e.t 
~ j,.- ~ ot'\oie.\.l'-· !i c0;,.,_oo~~\';s~ 

X ~ ~\gJ~e. ;,~~ie.;: ... tJ !~ ,~:hto~ 
~ )v "' ,o 0 es(\ \0 ~e,,,_"'e.0 î,e. 

1,\0' 'Oe.~ -üe. ~i- ·ssv·· és'-· e\O-
Een anonieme (e:{ ) lezer 1,,\0 \üs"-'

0 
~~~00°' ie-,1te a\.~ ie.t 

omschreef de kol eton van Leefa:01...~e:-r,.e'- ~1,aa1'.'c-r- \O~ 10~0
~ ·~\. 

in Chaos als het meest i\o'V-~ ,ile.~ 0\e 1,\atoe ~ ;.\eC'rl~e.ti~e: 
é.f schLlwel i jke stukje van een 0\ot\;.\t~~ 10e\~eto ~

0
0eeO·e.'Otü'0 ',.o:. 

V"'rder ook verschr i kk" l ijk 10at \~te0...,to\.'·1..\'ot_,,,ee.t ~0e. 'o0
:1_ "'' - . · · - · .-,eo ie...- 1,, ',. ,···\\e.~ \aa 

blaadJe. Denk Je dat je gewoon ;_e.e\'- e. ee.0 \t' \sèl\'·e.,1,o 
maar wat kan schrijven, heb je e,-O '-

0t0\t ~e.-i\ü·P"-' 
o peens een hele reputat ie hooo <.-1.~~ -i~0 -i~

0 

te houden . - \'\.,_,c\ 
Mi schi en weet je het nog niet, 0

-,le.1..e.O· 

maar de afgelopen weken stonden 
in het teken van een 
verrassende onthul l ing . 
Geruchten deden al langer de 
ronde, dus het zat er wel een 
beetje aan te komen . Op 14 
augustus sprak hoofdofficier 
van justitie Blok in de 
g e zinsbode eindelij k het 
verlossende woord. De hele 
operatie rond de WNC ontruiming 
blijkt nu een treffend staaltje 
t e zijn van modern conflict
management . Kosten nog moeite 
werpen gespaard om de volstrekt 
verziekte werksfeer op het 
openbaar ministerie te 
verbeteren . De oplossing voor 
de al jaren slepende problemen 
werd gevonden door het kreeeren 
van een gemeens chappelijke 
v ijand. Na nachtenlang 
f o tootjes nieten en sjouwen 
naar de kopieermachine v ielen 
verstokte rivalen elkaar om de 
nek en heerste er voor het 
eerst sinds tijden weer een 
"wij gevoel " op het openbaar 
ministerie . Gezien het vertrek 
van Blok naar den Haag is dat 
"wij gevoel" inmiddels al weer 
aardig gezakt . Een talentvolle 
ma nager van een uit:enburo voor 
managers uit het westen des 
l a nds (wi j noemen geen namen! ) 
doet nog zijn best, maar op 
topnivo is duidelij k dat de 
geplaagde ambtenaren een nieu we 
oppepper nodig hebben . Naar het 
schijnt willen :e nLl de 
verenigde nederlandse 
biologiese wortelkweker s op 
grond van artikel 140 gaan 
vervo lgen. Weest gewaarschLlwd 

Volgens de allerlaatste berichten is 
de Ceintuurbaan ontr uimd. Dit waar
schijnlljK de ochtend van de 21 ste. 
Helaas ontbreekt verdere informatie. 
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I t 
In de vroege ochtenduren van vrijdag 16 augustus, heeft Dijkstra 
eigenaar van Kruisstraat 20, zich met behulp van de politie 
zich onrechtmatig toegang verschaft tot het pand. Deuren werden 
ingetrapt en uit hun scharnieren gelicht. De politie verleende 
hierbij zijn volle mèdewerking . In het pand konstateerdc 
men dat er nie~~nd aanwezig was . En werd besloten het pand 
hermetisch dicht te tfmmeren . Toen de bewoners terugkwamen wistten 
de bewoners niet wat hun overkomen was. Onmiddelijk de 
advokaat gebeld . Deze nam vervolgens kontakt op met de politie. 
Met als wonderlijk gevolg dat de politie binnen enkele ogenblikken 
weer aanwezig war en in de k r uisstraat . Dijkstrá zou hun hebben 
voorgelogen en dit h ad nooit moeten gebeuren enz. 
Dezelfde bouwvakker s d ; ~ de platen ervoor hadden getimmerd 
konden nu bezig gaan met het er wegslopen. Alles moest weer 
in de · oude staat terug worden gebracht. 
Het Leeuwarder politie beleid kent vele hoogtepunten als het 
om kraken gaat. Deze kan rustig weer bijgeschreven worden als 
eic TJn ZEER hoog nivo. Wi j kunnen niet anders konkluderen 
dan dat de Leeuwarder politie zich laat gebruiken als een stel 
ezels voor spekulant als Dijkstra. We willen de politie n og 
even duideli jk maken welke situaties zich er volgens 

Te Loo kunnen voordoen, wat door hem is vast gesteld als 
kraakbeleid . 1. Heterdaad binnen 24 uur. Direkt ontruimen . 

2. Niet heterdaad. civiele procedure wordt 
afgewacht politie treedt niet op. 

3, H~t~r.na~n . i"nien gekonsta teerd wordt dat men 
aan het kraken is. 

Kruisstraat 20 is al een tiental j aren gekraakt.Het ~tomme i s 
ook dat de eigenaar een hoger beroep heeft aangetekeiidtegen de 
uitspraak van de rechter. Dit hogerberoep speelt a.s woensdag. 
De leeuwarder polit ie was in topvorm. 
Een pand wal al jaren gekraakt i s , binnenvallen zonder een of 
ander ontruimingsbevel of uitspraak van de rechtbank af te 
wachten, d aa rvoor is de Leeuwarder:- politie wel te vinden . 
Dit beleid kan ons er niet van weer houden te kraken . Wij vinden 
het steeds meer een noodzaak. Hu izen worden onbetaalbaar door 
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het s chunnige beleid van de regering. Uitkeringen, WAO ers worden 
steeds meer gekort. Vele mensen worden steed~ meer het recht ontze gt 
om redelijk te wonen of te leven . De lijsten met mensen en met 
name jongeren die woonruimte zoeken groeien . Dit staat in een 
schrijnend kontrast tegen de grote aantallen panden die al 
jaren leegstaan. Wonen is en word t voor vele mensen in de toekomst 
niet meer betaalbaar. En dus zull~n er meer woningen en panden 
worden gekraakt. Want er ' bestaat in Nederland QQk ~og 
een Woonrecht. En ~ordt je dat doo r het gore beleid van een kabinet 
o f een poli tieke~~ s onmogelij k gemaakt , dan z ullen mensen 
zelf het heft in handen moeten nemen. 

16 augustus 1991 
bewoners- en gebrui~ers -

sters sters 

Kruisstraat 20 
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Hf\f\l <Lt.lVI 
Vandaag donderdag 1 augustus, hebben wij het huisje op de 
Scheepmakersdijk nummer 20 bezet, 
Deze in opdrach t van de gemeente totaal uitgesloopte woning 
willen wij weer zodania opknappen .<tat er vaer in gewûond kan 
wo~den, en wij zijn dan ook geenszins van plan om er zonder 
slag of stoot uit .te gaan. 

Afgelopen dinsdag besloot meneertje Ranzijn van Openbare 
Werken, in afwachting van nog lang nier voltooide plannen 
vooor dure yup stadsvilla's op de scheepmakersdijk he~ 
huisje te laten ~itslopen. Hiermee hoopt hU kraken te 
voorkomen en omdat zo verpaupering van de buurt in de hand 
wordt gewerkt, zal het in de toekomst gemakkelijker zijn om 
de rest van de straa t ook tegen de vlakte te krijgen. 
Voor een uitgesloopt 'pand is maar êên alternatief in de 
ogen van gemeentemensen · en dat is nieuwbouw. 
llet is de gemeente die · de verpaupering aanzet, zodat 
op· den duur grote stukken grond met verwaarloosde panelen aan 
projectontwikkelaars verkwanseld kun~en worden. En kijk eens 
in het rond, panden in gemeen t eeigendom staan er troosteloos 
bij, weinig onderhoud, verfje hoog nodig, terwijl de particu
liere huizen er goed voorstaan. 

Toen · buurtbewo·ners dan ook op dinsdag 30 juli de slopers zagen 
arriveren, probeerden zij uitslapen te voorkomen door supersnel 
de woning te kraken. Slopers van Honing stonden voor een 
dichte deur. ZU belden de politie, en die besloot, omdat de 
woning nog verhuurd werd tot ontruiming over te gaan. 
In een verhuurde woning mag je wel slopen, maar binnentreden 
rekent de wet tot artikel 138 , huisvredebreuk . Drie personen 
gearresteerd en tnkele uren vaetgehouden op het buro. 
En een totaal uitgesloopte woning waren het resultaat. 

Het is waars chijnlijk niet voor niets, dat de gemeente het 
niet tolereerde dat het pandje weer bewoond zou gaan worden. 
Openbare Werken heeft namelijk grootse plannen met de Scheep
makersdijk, waarin geen plaats is voor krakers ·of lastigê 
buurtbewoners die zeuren over wonen, èn de leefbaarheid in 
de buurt willen behouden. 

Oit verhaal staat niet op zich.Zo verzetten de bewoners*s van panden 
op de hoek Kampersingel-Z. h~Spaarne zich al lanse tijcl tegen de glitter-
and-glamour-kolos die op hun woonplek zal moeten verrijzen om deze 

stadsentrce een wat prestigieuzer image te geven . Verder verrijzen op 
verschillende andere plekken langs h:it Spaarne soortgelijke puisten. 
Op het lloutplein verrees al eerder het Provinciehuis als toppunt van 
wansmaak. Kantoren rijzen als paddestoelen uit de grond, zij het niet 
in de vorm van plastic hlokkendozen,dan wel in prima hewoonhare panelen, 
die zo aan het woonhestantl onttrokken worden.Zo moeten de hewoners*s 
van het ri.jkswaterstaatgebouw aan cle Koninginneweg ,een woonbuurt bij 
uitstek,plaats maken voor kantoorruimte terwijl overat roncl de stad 
tienduizenden vierkante meters k1rn toorgedrocht leegstaan.ne gekraak-
te villa Eikenrocle in lleemstede zou plants moeten maken voor het 
zoveelste vierkante yuppen-estate.Het is ook overal hetzelfde. 

ne stad moet economisch aantrekkelijk worden,goede goedkope huizen 
moeten wijken voor de poleizen .van de rijken.ne stad worclt volgebouwd 
met ohjecten els luxe appartealenten en dito kantoren.ne steden worden ~ff 
onleefbaar en onpersoonlij k. Lelijke kantoorflats, dure winkels, luxe 
appartementen,gelrlautomaten,beton,auto's en reklamepanelen hebben , 
de plaats ingenomen•· van het openrare straatleven.Onleefhare woningen • N J 
en betonblokken zijn niet voorzien om je eigen leefkultuur in op te .../ 
bouwen,ze beperken je in je eigen leefwijze en kreativiteit. (r:ft.(\C!.,S 

l\ J s 



()P 'ZO OKTOBER 1988 HEBBE!f WIJ CE 11 

~u~:~:" L!:a!i"!~11 
;:"~K~7:~i J~Y .,.., 

HET BEWOOHO DOOR EEH GROEP NEHSE.H S::: 
DIE HET PAl'tD WEER TERUOOE8RACHT HEEFT t • 
IN HET W0tfltl08ESTAND. DE BEWOJrfELq'ERS ;,..~ 
IIEBBEH TEVERGEEFS GEPROBEERD EEH 
HUURKOfrlTRACT AF TE SLU ITE1f NET DE • 
EIGENARE..."'SE A , H . PETERSSE'l'f , STADION• 
WEO 58 1, A ' OAN fTEL: 020•67990J9l , 
NEYR , PETERSSEN HEEFT VEJIOER f'IOOIT ~ 
PL.\ffNEN GEIIAO NET HET PA1'4D AAN OE 
CEi ~RBA.AN IN PUATS DAARVAN HEEFT 
ZE GEPROBEERD DE Z I TTEN'OE BEWOtfER • 
STERS ERU l T TE PROCEOEREff NET l 
t;ORTGl!O I NCEtf , 0 r E ZE TELKENS VERLOOR 
1 N HET HOGER BEROEP V.\tl HET LAAT~TE 

. '''°' !rri:ORT r.EDINO ltEEFT ti{L~SEJUSTtTIE 
IIAAR t.ELIJIC <iEOEVEfi HOEllEL .\LLE BE· 

'~" \olETEH o·.r ER ONT~u1l'lo c;N,T 
WORDEP' VOOR 1\-EER ,o JA.\R?, LEEG· 
STAHO, ..:At,,i CEIHTUllRBAAl'I e, 11 Ef' 111 
VANAF 18 AUGUSTUS A . S . Ol'fTlWU'IO 
WOROEl't 
HET CiDH HEEFT I l'f HET DEC IN DE I NORU•: 

"' C2WEJ.tr HET PAND wa.. TE W I LLEI' VnRoER • 
Elf . NAAR 1 ~ LATER Hl EROf" OEE~ TERl.tei· 
OE~OflEff DIT ONDMO:S DE AAH'WEZIGltEID 
VAN EEf\l Gl!OOOGVERKLARINC. URCENTIE
BfWI JZEP'f Et,1 EEN '1EDI ESE UtDICATIE 
NA DE U l TSPRAAJr. VAN HET ONTRV IN I P:G~ • 
YONNI~ I S DESLOTEff DE REST VAP'f UET 
PAf'fD, TE WETEN a, IIUl!t EN I TE 9'RAKEl'l : 
DEZE STONDEN om; AL JO JAAR LEEC 1 

EISEN~ CEEi' ON'TRUININO CEINntcJR-
8AAl't $Ijl 

VOROER UfG DOOR CDtt VOOR 
DE HVIDIGE BEWOffER.$TE"R.S, 

WIJ PIKKEN GEEff OP'fTRUtnttfG VOOR 
l-2.'ECSTAN'Ot 
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Na bi~na 3 jaar komt er hela.as een eind aan het gekraakte woongenot ~p CeiJltuur

baan 85: lla iuandag 19 augustus 'l:al het pand ontruimd worden, 

ONTJCDIEN • OORLOG 

Iedereen die e.nig-zins o.f:,ijkende ideeën heeft vo.n '7c.t door de machthebber:. al:. 

goen wot"dt ee'l:i~'l is de klos , Dus moet het vormlis,lt! Europa kra:ikv:.'J -:ror'l<?.~. 

Steeds aeer gekrao.!ct:: etages en en p..nd n worden ontruir1d C'!"l :. tPe<'.s •lttbieu.zere 

redenen. RP.t meest stuitende voorbeeld tot nu toP is wel d~ e erecht Pl ijke 

uitspraak over Ceintuurbaan 85 in ~stcrdam . Dit pand is n~ 30 jaar leeggestaan 

te hebben eind 1988 gekraakt. De gemeente heeft de b~a 3 jaar dat het pcnci 

nu gekraakt is steed~ toege"Z:egd het pcnd te vorderen voor urgent woning-zoekenden. 

Drie jaar lang 'l:ijn de bewonersters aan het l ijntje gehoud~n, blijkt nu. Er ligt 

een ontruimingsvonnis en dP gemeente is 'l:Ogena&.n:d bang··voor een achadeclai.li van 

,sle eigenaresse als 'l:e nu gaan vorderen , 

2 t vonnis komt er in het kort op neer dat de bewonerstera ontruimd worden 

omdat het huis eigendom is van Peterssen en de bewonersters daar "zonder recht 

of titel" en zonder enige vorm van vergoeding te betalen verblijven (hoe.,:.i de 

bewonersters haar meerdere keren huur hebben aangeboden, wat Peterssen weigerde 

aan te nemen}. Verder vond het hof een nieu·.,e periode van leegstand gerechtvaardigd. 

Als ?eterssen het huis leeg wil laten staan dan is dat haar goed recht . Kortom: 

leegstand en eigendomsrecht boven woonrecht, 

~handalige gang van zaken en zullen ons op gepaste wij'l:e 
..::::::,::etten. 

Het is daa:roij niet de bedoeling schade te berokkenen aan niet-betrokkenen. 

Echter, om Ceintuurb3.a11 85 te ontruimen zal justitie een grote politie(ove=)aacht 

in moeten zetten. Uiteraa:rd zal dit de nor.!lale gang van zar.en op straat er.:stie 
versto:r-mi. 

Overheid en justitie zijn verantwoordelijk voor deze ontruiming; alles wat er 

gebeurt valt onder die ve=tm:ordelijkheid, 

Het ontruimingsvonnis van de Ceintuurbaan is een politieke uitspraak: ee..'l ?ro

vokatie voor iedereen die zich inzet voor betaalbare woonruimte , 

0 GilT DOOR 1 

WONWGLCOS ? KJWCElf IS GEDr PROBLEFl& , UilR sm OPLOSSDTG I t 

'\ 

1-



.. 
u~ <raak been, ON!~IMiN5 CEa.~r 

NI~ 3 16.8 ·- _ ---E.-A ::b1Nst>AG 20.B 
it'.W?Pe a s:=• ... w:s- z~ :-·. _ • . ··, . . ~-- -- -·-·1 · · -- - ·--· , · - - . . ss • . .-1 

:plj-p 
Ctn.UU 6. 8 :VERIIJN])l~'ÇSSUMI I ZttS DEZE 

~~t~l~~E~·c:.:~~·g~R~RD r· 
VEER Oll'BUIMD OHD/J HET ttN 1/ISSnllOHINC / 
ZOU ?1Jlf.Srl6>S DE ONTllUUtUIC IN DECIIIIIU . 1 
STAAT DE WOMI IIC LEEC,IIAAIISCBl.lllLlJlt VAN- • 
VECE DE CIOTI VOOllOIIEJU.4ST. i . 
DE SKEllS ICIIAK KET ZIIAAI LCIITEN EN SLIIEN!: 
AANSCll!UllEN tN TWEE DIENDERS ICIIAHEN SPRlN-

TEND VAIIAI' IURO PIETER AEIITSSTl. KET DE 
TOIIC OP IIUll SCllOEN!:M u.11 1/AIIT ZE llAC1ITEJI DAT 
DAT IIET ClNG OH ttll [IIIRAAlt. 81111 IEAX1t: "OOI! , 
IIET IS Cttll IIIIRAAK,IIET IS Ct ltRAAltCIDEP" EN • 
"JA HET IS Dl lllAAXCSOEP ,DIE DAAII N!:RltEN IK ~ 
DAT IS DE WOORDVOERDER" .ZE 1/ILOEH NIET IIIIIIEll 
UJUN EN DAT KI/AH TOEVALLIG COED UIT 1/AIIT 
ZI H0CIITEH DOit NIET IINN!:N UJICEII V.U.VECl . 
BUN SCIWIDAL!Cl OPnl!DElf on OCITEND. DMAOP •. 
ZUDEII U DAT ZU DA.U nET IIJ IWWl,DAT 
1145 Dl oarnJIDPLOEC. 
OOl IECONNlll Z! n tEUIZN ovn DE VEIU'IOII
H!II IIJ Dl SAlAltll'.llUCTOlSTAND. "DAT Jl/tLlE 
Oh'ZI aus ONDU Dl VERF ZETnN DAAR ICUN!IEN 

' 111t 1/EL" OH UClllll,KAAR D[l AUTO VAN DAi .IJIM!: 
0 0

001TS2 C!ZINM!TJ't.DA.T WAS TOCH KU:S .•. .,, 0 EH 1 
.JlJ,Jl.11/AS u TOC8 OOl au .. . ".I.Elll: G&"PRO
IE!ID ACtltt.n HAAR ZO 1/EllT DAT NIET • 

. . ····-·· --

-:Pj-:P 
lOKS~ND ~sMuis vooa Dt otlll au "1 
IET SAlARfPAU:. TOEH 111M lll!ID CEVRAACO IIAAROH 
:E VOOR Dl DEUR STONDEN AlffllOOIDDDI U lllT Dl 
"RAAC:"UJN JVLlll AAN IIET liUUAOEUll!". 1/EEa 

~-~1!~!ix""!TO~~IICÎt IIEH VOOR DE DE!Ja Dl i 
rLDEN U AAN .OP DE V1tAAC 1/U: ER VOOR Dl OEUI 
TilND AllTIIOORDOEN Z! lllT IWIS .OP DE V1tAAC IIELKE 
A.~S HOKPEIJlDI U WAT. EDI lll/ONER NAK EEN l • .ir.rt 
1./EJ? VAIIAP Il.ET IAUDN OP ot JretSTE V?IDIEPIIIC 

Dl TOEII llltlD 01/S DVIDtLUl \/EU! 
'IWIS ' YOOI Dl DroJ STOND. SUITI?I., 
SIIITll!L, SUUIEL,BVLDI AAN BIJIIO Plt-

0 TER AERTS. 

( 

:eï:P 
---· ---~ - ·· 
ONTIUIHD 8.8:Dl PAS GlDA.UT? ETACtS A,,11 ' 

DE JAKOB VAN IW!PEH Dl DE GEt.UD DOUSTI:. 
IN IEIDE GEVALLEN WAS lllT VOLGENS JUSII TIE 
LOKAAl.vatoraREUl:.DE O!ft"IUOOIIC VAN Dl GE
RARD DOUSTI. CIIIC OP Ztll SCIWIDALICE 
1/lJZE.DE BE\IONU DIENT DAN OOK EEN KLACHT 
IN ncEM DE SMER.IS.i 

BlT CE~~ANDJE AAN Dl RIJTSDAElr . - : 
liDE HUPT OOK lllT HOCER at~ 
ïliRlN MIT or I.OKAALVUO!BREUIC-.\AIID.ACHT. 
IN DE OQITENO VAN 12.8 IS HET PAllDJE 
IDtUII KIT 1-EUUN ALS 'DAXllS OPIOT-
TDI ' fl( nA.TDI IN Dl IUUltT 1/EIDDI 
BtlCLAD IA. a.Tl!SE ICWU!H, PASJISTIESI 
1.LUZEN IN HET ITALIAANS EN ANDEIU: ROT
ZOOI.DEZELFDE· l<IDDAC 1/ERD ALLES IIEEk 
liECCEIWJ(T DOOR ZO' N 20 BUUltT!El,l'.mERSTERS. 

~ 
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ACÁI BREIDT ZICH UIT.OOK DIT IS CCN PAND SCH1'1VEL ~ ~ - -~ DNDClHANDEH ClNOMl:N w YOOlZICN VA.~ LEUZEN 
VAN DE AHRO.DE EERSTE POCl~G HISLlllCTt "~ .... [H AEFl[SJ[S EN lltRD t[N DUAIJCLAS RUIT 
0.'IDAT HET NIET HOCll.lJl ILEEK HET RMH O!ITRUl:ill l4 • B' SCHIN)([ll:ADE 16 '" . GCIIEEL OIIVER- STUl(CCSLACCN .OHDAT OP EEH GEGl:VEH HOtllNT Dt 
OP DC cusn VERDICPIHC TE CEBRUIKEN AJ.S U1.CHT STOND ' SOCHTf!CS CCN PELCTON III [I EEN van:s ONTSTOND DAT DE OEI/Ulf IEIIEDEN VERCU:K 
INCAIIC. IOvtNDIEN IECOlllltN DE OMl(VAOITEN ARRESTATIEEEHll[ID VOOR DC OCUR.O[ SatlllltELS • Dl!LD ZOUDEN CAAII VORDEN CN IEDEREEN DUS OP-
OP HR ll [N 3l TE SCIIELOEN,TIERCN EN IE- HADDEN CEJ)ACIIT DAT JUSTITI E IIET IIOCER BEROEP -- - GESLOTEN ZOU IIOlOEH 111:RO IESLOTENIIEER Tt 
DREICCN.O.'tllAT IURO NIEUIII: UJDS SLCCIITS ZOU AnlACIITEN. VERTIILIW:II HETCECN NOGAL ClW>TIES EN PAIIIUI!-
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ENULE HOIIDERllEH HETUS vtltl/UDERD IS ,lltRD NA DE ONTIUIKlliC HEIIEN Dt KAAXEISTERS IIC vtlLIEP.HlDE OOOIOAT HET EEN PUflJTJC ; •• 
· BESLOTEN TOT [EN TAKTIESE TERUCTOCIIT 011 [EU TENT OPCEZET OP DE STOEP OH DE DAK• IOLLEIOLLEN lltRD KET EEN STtL HAHUETJES VAN 

VERVOLGENS EEN HALP UUR LATER KET SUCCES LOOS CEIIORDEH KUKER ONDEI TE BRENCEN. :i:.· SEctURDP.NET SCHl-!MT DAT EENTJE ZICII ACIITEIAJ' 
EEN TlltEDE POC I NG TE OIIDEL~DQ'.N EH \IEL DOOR SAVONDI ZATEN ZE GEZELLIG ROND [[Il ICAIII' 'f• DNDta DOltTElSIEIWIDELIHC HOEST STELI.Ell.ltllt-
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Voor wie zich al had ingesteld 
o p een Jarenlang durende d uffe · 
üoel gloort er nu mischien een 
3prankje hoop aan de hori=on . • . 
reten als " de tiJd is er rtJp 

, oor ! ", "de mensen =ul l en de · · 

belastingen meer te betalen . 
Het Komt te hoopt nu dat de -~L.ii 
gemeente groningen nu ook d;;; 
de kni een g-:1at . -~ ~-

In hec verleden heeft he 
Komice a l enkele a kties 
gevoero . Met de Kerst =iJn = e 

:>ar r1cades o pgaan ! " waren niet 
~an de lucht biJ veel leden van 
het Komi te ~f~i~:;~f&"1"i'.'" ·»-( 
Uitkeringsgerechtigden i n · 
Opstand. Deze opstandige } 
u itspraken stonden eigenlijk 
nogal i n kontrast met de sfeer 
op de openbare akti e vergader ing 
v an het kom1te op donderdag 15 
augustus. Termen als fin,_,_ . ., 
'' kommissie'', ''subkommiss i e '' , · 
"meneer de voorzitter" en 
" werkplan" v logen d e hele avond 
v rijwel ongehinderd over tafel . 
Wie z ich had voorgesteld dat 
e en massa woedende wer k lozen 
onder elkaar de barr i kades zou 
verdelen terwi jl de laatste 
be=ine in flessen werd gegoten, 
kwam bedrogen uit . De nadruk · . 
t ag duideliJk op vergadering en~'', 

'l.« n iec op a k tie. Openbaar was noui4" 
ook we er n i et zo openbaar dat ? 
hele groepen ontevredenen =ich 
naa r binnen moesten wr ingen . Er 

,j-ren pakweg 21 mensen waarvan 
er 6 v r o uw en 4 j ong wa ren. Er 
werd besloten dat er een & ~ 
kommiss1e komt die ~ 
aktieplannen gaat maken . Onder 
a ndere naar aanleiding van # 

: prinsjesdag . De kur k bltJft 
Jnog wel e ven stevig op de 
; r evolutionaire _fles dus . 

.r .. ~ .. -~ 
Het Komi te - . 1 ~f.-. 

Ui t ker ingsgerec htigden 1n 
/ opstand bestaat sinds 1990. Het 
: is ~pger icht uit onvrede met de 
sos 1~e polit iek in Nederland. 

~~---- lfi ~ ~~-..:,- .. fÎ -~-
·Le v~nden ~nder an.;;,::'è dat o e 
;minimum uit keringen mee l OX 

•; 

-·-

zich met ker s t mis =iek k oo pt . 
aan allerlei luxe . Een openbar~ 
protest-bijeenkomst werd druk 
bezocht en een b r ief van het 
Kom1t2 ~erd voorgelezen i n de 
gemeenteraad . Dit laatste had 
wel wat voeten in aarde : Iem~nd 
van h et Komite moest e e rst over 
een ballustrade de raadszaa l in 
springen voordat een van de 
partijen de brief 
l e=en . 

o mhoo g moeten, ze z i j n tegen de van me nsen 
voor deurdeler skort1ng , tegen de een u i tker ing 1 mensen met 

' t t k l i · a weer gesmoord h e = e egen wer o=en en =e ~ 1s i n machteloo h · d 
! v inden dat de minima moeten~ en heers politiskei ' verdeel-
,worden v r ijgesteld va n ' -~ procentJe h i e r e en een~~~~~-- - •· 
' t l · k b 1 t · O ~1 ' en een · · t, ,_ · · ---- .-. ... · --.,.. 

!
. g emeen e i J ' e e as 1 ngen . m L ..... .., regel i ngetje d · H .. .,, "' :i;,,-~-. t k 11 " , e1ar · et Komi t ..._ _ _____ .__= 

d it laa tste e bere1 en w1 en • · is te ber"i ken . . h e ,::.:q~--. · v i-=- et vol ge d - ·.-. .,..,.,,, .• ._ ... _ 
;=e b inn e n kort aktie gaan adres: Ber gkr istal s tr ~ n e -.~?-<~- · ·. -" 

, oeren . In Leeuwarden hoeven 9 743 EK 6 . aat -9 --~--.i!..--: . · 
l t l k , ron1ngen~~' :-.-::-.;:...-:-~~ .... ,m i nima a geen gemeen e lJ e 05 0 - 7- o - 44 ~ ,-·=-··z•"·. ·. . 
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Groningen, 11 augustus 1991 

Beste ruilabo's en verder bewegende bladen 

Een verlaat bericht. 
Sinds de zomer van 1990 is DE AANZET niet meer verschenen . De 'Wonen-special' 
was het laatste nummer en dat zal ook zo blijven. We zijn er dus mee gestopt. 
De belangrijkste reden daarvoor is oppervlakkig gezien . Een financiële. In 
de afgelopen 5 jaar is de oplage niet verder gekomen dan 250. Daar begonnen 
we mee en zo bleef het, terwijl de kosten stegen . In juli 1990 besloten we 
met dunnere nummers uit te komen om te voorkomen dat wi j als redaksieleden 
nog meer moesten bijpassen. De drukkosten konden we er nee uit halen en dat 
was voornamelijk te danken aan onze drukkers . Zonder hun was het veel eerder 
op een financieele ramp uit gelopen. 
Achter deze materieele omstandigheid zit natuurlijk een veel politiekere 
reden. De 'beweging' , hoe amorf die de laatste jaren-ook was, is ter ziele . 
Daardoor is het draagvlak voor een blad als de Aanzet veel kleiner geworden. 
Temeer daar wij werkten met themanummers en daarin erg afhankelijk waren 
van de belangstelling voor juist dat éne behandelde thema. 

, Ook bij onszelf werd het draagvlak kleiner. De redaksie werd kleiner. Te 
~ klein om van het blad een levendig geheel te maken en daarmee een plaats 

in de diskussie en strijd van links te vinden. Daarnaast was er nauweli jks 
sprake van enige i nhoudeli jke wisselwerking met de lezersters. De behandelde 
thema's vonden we goed en belangrijk (baj es, anti-racisme, 2 jaar Intifada, 
Cuba en Wonen), maar door de krisis binnen de 'beweging' werd/is er te weinig 
mee gedaan . Kwam er te weinig terug . Dat maakte voor ons dat het dilemma 
steeds groter werd. Inhoudelijk stonden we achter de inhoud, maar met de 
reikwijdte waren we absoluut niet tevreden. Nadenken over een nieuwe opzet 
(waarvoor wel ideën bestonden) wordt in bovengenoemde omstandigheden een 
soort oefening in het luchtledige. Konklusie, we stoppen met de Aanzet als 
projekt en gaan uitzoeken op welke manier(en) we dan beter onze politieke 
inhoud vorm kunnen geven. · 

We hebben onze abo's het eerste nummer van de KONFRONTATIE gestuur d . 
Dat heèft zowel te maken met de onderwerpen die in de Konfrontatie aan bod 
komen, maar meer nog de keuze van de Konfrontatie-redaksie om inhoudelijk 
die onderwerpen bij de kop te vatten met als doel door diskussie de linkse 
beweging weer met beide benen op de grond te laten komen. De Konfrontatie 
heeft gekozen voor het "vrije botsen der meningen" . We hopen dat het niet 
alleen een botsen blijft maar dat de Konfrontatie als blad zelf ook een 
duidelijk politiek redaksionele inhoud krijgt . Dat hebben we als Aanzet 
de afgelopen jaren voorgestaan . Mede daardoor zijn we als Aanzet niet i n 
de Konfroncatie gestapt , ook al hebben de i ndividuele redaksieleden daar 
verschillende keuzes in gemaakt. De één wel, de ander niet . Desalniettemin 
vinden we het nodig dat er zo'n blad van de grond komt en steunen we het 
initiatief . 

~ Als laatste rest ons nog jullie te bedanken voor alle trouw toegezonden 
bladen in al die jaren en ook jullie sterkte toe te wensen met jullie 
aktiviteiten. We zullen elkaar wel weer tegenkomen in het politieke 
spektrum . 

groetjes, 

redaksie AANZET. 
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INLEIDING 

sinds 2 januari zijn tier qeruqene11 uit 1cr101 omen, Franse commistiscbe querilla in bongerstaldng tegen bun 
isolatie en ,oor sueuvoeging. De genngenen eisen suenvoeqing o,ereenkoastig bet statuut voor polltielce gevangenen, 
dat vil zeggen nije commicatie binnen en aet buiten; suen,oeglng ,an de politieke gevangenen in dezelfde genngenis 
zonder enige beperlcing w de aard ,an de aanlclacht, de veroordeling, nationaliteit of sexe; de 110qelijkbeid bij ellcaar 
op cel te koaen; opbeffing nn de deportatiepolitiek ,oor de allitanten uit de nationale bmijdinqsbeveqinqen; 
opheffing van de censuur op post, kranten en boeken, zowel politiek als ook vat betreft de taal; afscbaffing van de 
bezoelcbeperxingen; directe sluiting ,an de isolatieafdelingen, dat vil zeggen de opheffing ,an alle aaatregelen ,an 
totale of gedeeltelijke isolatie. 
Van af bun arrestatie in febl:1lal"i 1987 zitten Jean-Marc iouillan, Georges Cipriani, Joelle Aubron en llatbalie llenigon 
in isolatie: geen (of nauweli jks) contact aet andere gevangenen, geisoleerde cellen, bezoekbeperkingen, opgesloten in 
'dode ,teugels', censuur en acbterbouden van post, tijdschriften e.d. , stressaanipulatie door willekeurige verlichting 
, an de cellen, fouillering op bet licbaa1 voor en na elk luchten (voor een deel in kooien van S bij a aeter) ; dat 
betekent bet wegvallen van sensorische en akoestische pri.kkels - sensorische deprivatie. Daarbij koaen plotselinge 
cellenrazzia's, willekeurige overplaatsingen etc •• . Korto1, vitte folter, folter die door de BID naar alle Westeuropese 
landen wordt qeêxporteerd aet als doel: de ontkenning van de kollektieve politieke identiteit van de gevangenen én bun 
individueel afzweren, ofwel 'geforceerde integratie in 'noraale' bajesoastandigbeden' ofwel liquidatie, politiek en 
fysiek. 

'--' 
IJl deceaber 1987 begoMen de gevangenen uit AD bun eerste kollektim hongerstaking. Ondanks de poging van de Franse 
staat de politieke identiteit van de gevangenen te loochenen en bun hongerstaking te critinaliseren werden bun eisen 
door de aeest ve!Sdlillende qroepen overgenomen en ondersteund. Na 116 dagen braken de gevanqenen bun staking af, nadat 
de Franse staat bad venekerd aet een stapsgewijze samenvoeging te beqiMen. En op 4 juli 19U verklaarde tinister van 
justitie Arpaillange voor bet parleaent bet einde van de •torture blanche' tegen de politieke gevangenen in 
overeenstening aet de veroordeling van deze prakti jken door erkende internationale organisaties als de YN
aensenrecbtencouissie en Aanesty International. Ket deze uitspraak werd voor bet eerst officieel toegegeven dat er 
in Prankrijk politieke gevangenen zi jn. Maar deze aankondidiging werd al één dag later door de Franse regering weer 
ingetrokken. De realiteit van de gevangenen was sindsdien: verscherpte isolatie, nieuwe beperkingen op couunicatie, 
overplaatsingen. Deze politiek werd door de gevangenen gebrandterkt als gijzeling en chantage. Tegen deze politiek van 
bet breken van de identiteit en de aanval op de integriteit van de gevangenen begonnen zij bun tweede onbeperkte 
hongerstaking op 20 april 1989. 

Kadat de gevangenen door bun strijd de Franse regering gedwongen hadden verschillende toezeqgingen te doen: naast 
elkaar gelegen cellen, 1instens 1 1/2 uur luchten per dag saaen aet andere gevangenen, (de aannen en vrouwen bli jven 
echter gescheiden ), afzwakking van de politieke censuur - ,.a.w. opheffing van de totale isolatie van elkaar .en van 
de andere gevangenen, verbetering van de colllWlicatieaogelijkbeden aet buiten, een stap vooruit in bun strijd voor de 
saaenvoeging overeenkoastig het politiek statuut en voor de sluiting van de isolatieafdelingen - , besloten de 
gevangenen - die het allen zeer slecht ging, volgens de advocaten ' bezig te sterven' - , na 92 dagen bun staking te 
beëindigen. 
In bet Couuniqué van het stri jdco1ité van de gevangenen uit Act ion Directe zeiden ze: 
'OI op de beloften die bet 1inisterie van justitie en de regering gedaan hebben de hecbtenisot:standiqbeden te 
verbeteren, positief te antwoorden, hebben vij besloten de hongerstaking na drie aaanden strijd te beëindigen. Het 
lijkt ons nu belanqri jk, de open deur van het proces dat tot verkeli jke colllWlicatie onder ons leidt, niet dicht te 
slaan en de druk van de situatie niet te verlengen. 
De strijd tegen de isolatieafdelingen en voor de saaenvoeging van politieke gevangenen wordt in etappes gevoerd. Sind. 
onze arrestatie hebben we de verschrikkelijkste ot:standigbeiden verdragen. We hebben ze in teer dan 200 dagen
hongerstaking bestreden. De situatie is veranderd aaar onze eisen blijven dezelfde, en onze vastbeslotenheid ook: 
Samenvoeging overeenkoastig het statuut voor politieke gevangenen. 
Sluiting van de isolatieafdelingen. Het is nu absoluut noodzakelijk de 10bilisering en de strijd ui t te breiden. 
De strijd gaat door! 
Durf te strijden, durf te vinnen!• 

In ,aart 1990 schrijven de gevangenen in de verklaring bij bun hongerstaking uit solidariteit tet de op dat 10aent al 
teer dan 120 dagen durende hongerstaking van de Spaanse gevangenen uit de CiAl'O en de PCE(r): 'llat ons kollektief 
betreft, de huidige situatie toont aan dat de staat baar toezeggingen van juli '89 tijdens onze laatste hongerstaking 
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niet vil vaanaken, ve zijn noq steeds onderworpen aan de gedifferentieerde behandeling van détl· isolatie en de 
beperltinqen door politieke =, veiqering van bezoeken en qeaeenscbappelijke activiteiten . . . ~r nog dan aan het 
begin , an het jaar houdt het gevangenispersoneel, versterkt in rijn fascistische en arrogante houding, ,ast aan zijn 
willekeurige prakt.ijken nn vraak en provocatie. Concreet laat de situatie ons maar één keus: het accepteren of 
vechten, vechten voor vaardige oastandiqbedeo en ,oor onze essentiele eisen: 
- sluiting van de isolat ieafdelingen 
- suenvoeqing van de politieke gevangenen. 

Op 2 januari gaan Joelle Aubron, Nathalie l!eniqon, Ceorqes Cipriani en Jean-l!arc Rouillan opnieuv in bonqerstaking voor 
het realiseren van bun eisen, dit.Daal in de von van een ketting - 01 de beurt een veek - hetgeen de duur van de strijd 
zeer lang kan laken. 
!!eerdere gevangenen, ook 'sociale" volgen ben daarin, ook tet eigen eisen. 

DE sm.ro VOOR SAl!OOOECING IN WEST-EUROPA 

De revolutionaire gevangenen in West-Europa hebben in toenetende 11ate te laken met een eenheics-politiek van de 
verschillende regeringen. overal, betiij in Frankrijk, Belgie, de B!D, ·Italie of Spanje, vord~ de saaenvoeqing 
geblokkeerd of teniet qedaan, worden de strijdende gevangenen geïsoleerd en verspreid, vordt er ~.probeerd tet een 
politiek van "dialoog en berouv•, de politieke identiteit van de gevangenen te breken en als dat ni;t lukt overgegaan 
tot hun fysieke liquic!Gtie. Bun politieke kollektieve activiteit 110et vorden uitgeschakeld, er t'>et ten koste van 
alles, verhinderd worden dat ze doorgaan, aede bepalende factor in het revolutionaire proces te zi jn. Tegelijkertijd 
vorden ze ingezet als afschrikking tegen de totale revolutionaire beweging, aanval en chantage. De Westeuropese 
regeringen villen het gevangenenverzet •oplossen• en voor het oog van de wereld zonder interne revolut ionaire 
tegenstellingen als gevangenenkollektieven, hun Europees project, het Europa van het kapitaal en de saeris, de 
verscherpte onderdrukking en uitbuiting en de 'nieuwe' aanval op de landen en de volkeren van de drie continenten, 
problee1loos te kunnen doorzetten. · 
'Korte aetten Daken aet het antagonisae in West-Europa, 01 deze hele fase van het revolutionair iroject, sinds het 
einde van de jaren zestig, een balt toe te roepen•. {Gisela ~tzi, ex-gevangene uit de RAf). 
Met de vernietiging van de politieke gevangenen, 10et deze geschiedenis uit het geheugen van de aensen gewist vorden, 
en de continuïteit in de strijd, in overeensteuing tet de veranderde politieke situatie aoet verb:nderd worden. Dat 
is het pro ject van de Europese regeringen: een qeschied.enis van integratie, nederlagen, vrede te ~:hri jven. 

In hoeverre ze dat zal lukken, wordt nu !lede in de franse hongerstaking beslist en het is een vra,~ waar heel links 
in lrlest-Europa voor staat. 
Want iedere Europese staat die nieuwe aanvallen op revolutionaire groepen, gevangenen, linkse poltiel;~ verbanden, tegen 
de rechten van vrouwen, van arbeiders ... ondernee.at en er in slaagt, stelt non:en voor allen. Yr~tr of later vorden 
allen, vij allen, daanee geconfronteerd. Voor ons is er geen voordeel , alleen maar nadeel: nadeel ·,oor iedereen die 
de maatschappelijke verhoudingen een bevrijdende en solidaire inhoud wil geven , in plaats van ziet, aan bet kapitaal, 
patriarchale en racistische verhoudingen te onderwerpen. 
Alleen vi jielf kunnen daar iets tegen en iets voor doen. 
Set gaat daarbij 01 het veelbeivoren perspectief: de opbouw van een sterke beweging en de realiser:ng van een andere 
11aatschappelijke werkeli jkbeid, die daar reëel begint te worden, vaar de aenseli jke waarden in de· cor.:rete interventie, 
in solidair en internationalistisch ha.ndelen praktijk worden. Dat betekent, het scheppen van .-:n revolutionaire 
beweging als doel te stêllen, en die in het practiscbe proces - discussie, interventie, sat~n strijden - te 
ontwikkelen. 
Hier en in West-Europa. 

'--'Ondersteuning van de strijd nn de gevangenen en tegelijkertijd strijd bier, voor je eigen bevri j!inq; solidariteit 
met de gevangenen, niet uit liefdadigheid - hoewel er niets is tegen b1111anitaire acties l011ter ~• hun positie te 
verbeteren -, 11c1ar uit eenheid, solidaire eenheid, omdat we de strijd tegen onderdrukldng en ui':buiting bier zelf 
aoeten voeren , en oadat we - als het er op aan koot - uiteindeli jk deieUde doelen nastreven. 
We gaan niet ten onder in nederlagen, aaar in gevechten die we niet voeren. 

•voor elke revolutionaire beweging op de wereld is het een vraag van de eigen identiteit, vegen nal! de vrijheid van 
de politieke gevangenen te zoeken. Een revolutionaire beweging wier gevangenen haar niet na aan h~: hart liggen, kan 
niet bestaan•. (2ote !nee Fraktion. 1.4.1991) 
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Hallo, mede-demonstrancen/tes. 

Wij, de organisatie van de.ze demonstratie hebben een aantal wensen en mededelingen om de 
demonstratie tot een succes te laten worden. 

Allereerst willen wij er nogmaals de nadruk op leggen dat we een krachtig protest willen laten hore.n 
tegen de eenwording van Europa door een vreedzame demonstratie doo.r de binnenstad van Den Haag te 
lopen. Dit om onszel.f en vooral de -Stop Europa ' 92-Karavaan' die ook nog andere landen op het 
programma heeft niet in in>eilijkheden te brengen. 

• Daarom zouden wij willen zien dat mensen zich niet agressief uitziend vermommen d .m .v. sjawls en/ 
of bivaks . 

• Wij roepen mensen vooral op om goed op elkaar te letten, mensen die wel geweld wlllen gebruiken aan 
te spreken en probe.ren te stoppen. en ervoor te zorgen dat iedereen bij elkaar blijft 

• Voor alle benodigde funkties " ie nodig zijn om de demonstratie in goede banen te leiden, zijn speciale 
mensen aangesteld.U hoeft zkh dus niet met deze taken bezig te houden (zoals onderhandelen met 
politie, beschermen van de demonstratie) en alleen maar uw protest zo luid mogelijk uit te roepen. 

• Wij willen iedereen op het hart drulclcen dat dit een politieke demonstratie is en geen wandeling, en 
dat het de bedoeling is dit protest om zo hard mogelijk te laten horen. (anders kunt u uzelf misschien 
eens gaan af vragen waarom u naar een demonstratie gaat) 

• Tijdens de demonstratie zal voor kinderopvang gezorgd worden, U kunt uw kind vanaf 12.00 uur 
langsbrengen bij de B.lauwe Aanslag, waar tijdens de demonstratie een kindercreche zal zijn . 

• Voor hoofdpijn, rugklachten, blaren en andere medische zaken die een gevaar op de gezondheid 
veroorzaken kunt u naar de EHBO, die bij de geluidswagen aanwezig zal zijn. 
Na de demonstratie, die bij de Blauwe Aanslag eindigt, zal er in dit gebouw de mogelijkheid zijn 
om na te babbelen; een broodje en drankje te nuttigen, ee.n videofilm te zien, en een band in de 
tuin te beluisteren waarbij eenieder van de ondergaande zon kan genieten. 

Als laatste willen we mededelen dat zodra de demonstratie uit elk.lar valt doordat de demonstratie niet 
meer vreedzaam is, wij de demonstratie op dat moment willen ontbinden en zo snel mogelijk ingehaakt 
naar de Blauwe Aanslag willen lopen. De sfeer is voor ons dan zo verziekt en er zullen zich misschien 
moeilijkheden voordoen bij de deelnemers/ ters aan de -Stop Europa ' 92 -karavaan·, die nog wel een tijdje 
verder moeten protesteren en niet naar huis kunnen als de zoveelste rel is verloren. M.a. w, ons doel is 
dan niet berei.kt en we zullen onze tijd dan weer hard nodig hebben om van deze ontstane kater te 
genezen. Misschien komt de organisatie va.n deze demonstratie voor u zeer s trak (voor sommige 
misschien zelfs autoritair) geregeld over, maar dit is voor ons de enige manier om zoveel mogelijk 
negatieve zaken uit te sluicen. Het is ook voor u geheid bekend dat er een media-hetze is ontstaan om de 
tegenstanders/sters van het Verenigde Europa te kriminalise.ren (De zogenaamde euro-terroristen), en 
provocaties geuit worden tegen deelnemers/ sters aan de Karavaan die al in Nederland verblijven.Wij 
denken dat de overheden meer baat hebben bij een flinke rel dan wij. 
-Mochten er onverhoopt toch mensen opgepakt worden, dan kunt u bellen naar het arrestanten nummer, 

deze mensen zorgen dan voor een advocaat. 
Het telefoonnummer van de arrestanten groep is: 07~3603062 

-Als u s'avonds in de Blauwe Aanslag ook wilt eten zijn daarvoor etensbonnen te verkrijgén bij d e 
ge.luidswagen. 



MOSTERD NA DE MAALTIJD 

Iets wat jaren geleden had plaats moeten vinden, vindt nu plaats. Een karavaan 
met manifestaties en demoos als mosterd na de maaltijd. Do. 15-8 was het dan 
eindeliJ1< zover; het begin van de karavaan. Za . 17-8 was er dan de lang ver-.ach
te demo: "voor een menswaardig bestaan en teqen verhoogde repressie en ver
scherping van het migratiebeleid als gevolg van de herstrukturering van de eko
nomie (burp)" Om een uur of 1 waren er zo'n kleine 100 mensen aanwezig om te 
gaan lopen maar eerst werd ons nog een handleiding voor de demo in handen ge
drukt (lees hiernaast). De oplettende lezerster zal wel hebben opgemerkt dat 
het pamflet in de U- vorm opgesteld is. Een poging tot ver breding zeker . De kit 
zal moeite hebben gehad zich te weerhouden om zich bij.ons aan te sluiten. Het 
is dat het niet mocht van de opperkit, maar zoveel likken naar boven en trappen 
naar onderen hebben ze zelfs niet bij hun eigen korps. 
Om kwart over 2 was het dan eindeliJ1< zover; verlaat vertrek omdat de pers nog 

' et aanwezig was???????? Blijkbaar lopen we heden ten dage demoos voor de bur-
~rlijke pers in dienst van het kapitaal. Maar goed (of niet ) de stoet was ge

formeerd en voorwaarts! Enige meters lopen naar het binnenhof waar het tijd vas 
voor een stukje politieke scholing ofzo. Door de megafoon werd een pamflet van 
2 kantjes voorgelezen wat ondervljl ook aan het volk verd gegeven. Even vat brul
len toen het voorlezen klaar vas (het is géén wandeltocht ) en verder maar weer. 
Onderweg was er druk overleg tussen de kops en de organisatie. En dan vordt er 
nog gezeurd dat werklozen hun best niet ·doen om aan een baantje te komen. 
Het taboe op burgerliJ1<e normen en waarden liJl<t met deze demo definitief ver
broken te zijn. Een enorme lijst met regeltjes; U moet dit, U moet dat . . • . Voor 
alle benodigde funkties zijn speciale mensen aangesteld zoals de autonome orde
bevaker s; je hoeft zelf alleen maar te lopen, maar dan wel protest laten horen 
vant het is tenslotte geen vandeling. Beetje kreatief zijn dat staat vel leuk 
voor de pers. De organisatie had het getuige het pamflet behoorlijk op de heup
en gekregen. We moesten vooral niet als euroterroristen afgeschilderd worden. 
Door dit soort geslijm speel je de hetzemakers alleen maar in de kaart en neem 
je ze nog serieus ook. Die gemene gewelddadige relschoppers moeten onze poli
tieke demo niet verpesten, een redenering die politici nogal vaak in de mond 
nemen. Nou ja , oké dan maar, als je er toch om vraagt ........... sjaals om, ka-
puchons op : doe meer ,saboteer doe meer, saboteer! Oeps, eigenliJl< mag dit niet 
van de autonome ordebewaking. Als er zoveel van die luitjes r ondlopen met kame
raas met telelenzen moet je jezelf wel beschermen. Zijn ve ons dan nog niet be
vust van de toenemende repressie en registratie?? Of vas dat misschien een an
dere demo? 
Ter afsluiting had de 'blaauwe aanslag' nog een ''l.euke ,te gekke"sexistiese fi lm: 
Eat the rich . Men pretendeert politiek bevust te zijn door i n een anti-europa '92 
~~mo te lopen maar ondertussen zitten dezelfde mensen naar deze sexistiese video 

~ J kijken. In hoeverre is men eigenliJl< bevust van de politieke slogans die men 
-roopt te schreeuwen? Mooie prietpraat . ... .. . 

Het eten vas overigens te gek lekker !! ! !!! ! ! 1 



~~~ti]~ng_em~~ttr~· 
---- -,r z1.n Jr?"n gekraak ,'! huizen in Götti?ie;o?'l , ~ :1or dt ·•el gekr2.3.k+. , :>?.U- -_.;;__ 

. -:ie meest.e pand n ;,or1en ime l ontrui::?d, In J::uitsland hoen ' q ei~n~a.r nl. --.. 
l~I geen :ir oce,; 33.."1 ~e s9an.."1en , maar kan {telefoni:;ich) de ·-routen o,;-dracht ~ 
, , :;e•r'!n ':e ont riun1en , .!:'e.t ;,e.:; ook -:o bij · 0 laatste kra.3k, " ie we:-d n, drie 

k-,1:.r!i~r ontr ti!'l1 met ,r!!!el ":"!'-f~ld , hon~'.?n , e . d . D~ -.,outan h'.?b~~"1 ! 4 --?:-:. ~ 
a.,:htg=-:ta ~ez'.?~ 0 '"!. l!n r,ok 1_., s";=:.~t "jgcj :!.!3.~ 01:1 :..'.?z?l~~e "la.:a.t : :,~ ':~!"!.~,, 
·rgr::ico:-d is . :1r ·ier':.n~ 16 -=1en<? 0 n ,.,~.,1.~t , ,.,a.ar,a."'l f oto 1 3 en ving,g-:-1fd.r.1 .. ·è 
~'ln s~nom0 r. ·-,~r:!en. Ook i~ ~~t ~k"'!'?.~~~ Int!. · · .. ,er~ ~0~ --;ot""!no~t! ~r=oek ~ -
de.~"1 . . 

Ho 0 ·.,P.l e r ~~,g:, gek:raa.'ct cent.rum is , ~ij?:. ~r t:och -,la.-=t.-:=-:1!n ,2,2.r ::i~nsen 1!1-
~a..ar '<ur.:1'.?n :>nt::,o-,'t'tn. Dat -tjn h 0 t JuZi -?!1 het vrou·.,en- 19-ben-c~n.&;rm. In 
h~-t: J·.1.Zi i: '.?r l!-E!'n infokafee, -.,erbl:.~i; 0 ~n, e-?:i oefe!fruint~ en !'r ,.,or=. ?! 

!'ee.•t.en en i::oncerten geor ga.ni:oeer:i , Aa."1gozien :tl.in ge~'!)::-~k,;:partne-:- va."! het 
ma."1n'3lijk ges lacht war,m , kon, ··n Z'l me ·; eL"lig v-irtellen o·t'lr wat e r zoal 
in het. vr?u~encentru~ ?l?.:at, vindt , Di- ~ok ~~ andere re1e?ien veràeron 

~nc"-" · ,• . .. ·.Y 1 ·~--\~W~~- •. 
·• - _::rfli. -l.1M k\ ~\_:::~~AÏ-L- V. 

In ~-t:tir..-;on gn L'l à."'ld~::ê -ted.en i. 0 h .) t? '1.0 t Z~, : i~"ill!n :tr ~i~ -:.!1 ',,;-:-,--
-:-~ "" ? , oo"'! ""Oort """~li ~i'!ic"? :,oli +;i l!? . j)oz~ , 0 1~"!i': hi,i.1.dt _ic!! -,-,o-=?.1 be-z:r 
-ie --; ~e:i-ff'l 1.i"? ;oli.,t;iek li.~: akt i ei -::ij:1 . ::·.:::. !!k-t:i·ri~~i"; 0

::. lo:-~!'! :U~~ -S-!'?. • 

7 a~ hqt i~ k:?..:?.r~ ~r 0 n~n v~~ ig 1be~9?,~~· ~o~ ~e~ ~o~~~ ~~0~ :f;r~ite=~n ?· 
. , ... :..n -.o!'l-'?!l 110 ~'.._~ bok 0 ~ d -:i .~:i door ::e --3 ?.c:1- -=rvi:il~n, b ij "1.a;,,m b! ~c?-1:!::! , 

~n rey"lr~1:~-::& :,r ... v,:'~:.ti..:: ~n !n~i:,id.a.tie, ile · t:,!'!l- L"'l ~ 0 t o~n~k!:4?n ,,~n. ~e ~I, 
':' p:'!t::aii-t?r ~~ :'?~?')n uif;l,,:>:,-t; . Di~ - sK i ... ,.,n 9:- ~2,gn :1i t loi-!+. 1 A1tf'--l~ ..1."lge- 'rt 

•.1n-i Dokul'len ,;a .... ion"kOC!l!!?.."1do 1
1 -::at be~"1 -::a~:iti~=- j ",ren o,~h'lven ,oe,;t ·•or-,,, 

-:en a::i: ,,?_,,~,e~ de vele "'1'.:h?~da.len , In 1S6 ·:e:-d "le~ ZSK O?g<>r kht , '!lei: on-
7'"?"F?'!r : z i:l!''le :.ID:t- :i . 

". -. L, ">:~, all! .. --.. ,•-. -=- - .. -?: __ ._••..t' ~.eli' ,::,''- ~ L li L • t -. • , • l A ... _r - ~ ~ --" _ . ·- . _: ~G" ~~!:: •• - :-A :,e; - ..... .,,a,l • ·n~o_g ·rc--:-:- :,~11:" - 1,4!'1 . 

:'o0 n ~.,-:1 ~.U~o!".l".!'1 ~r e0
~ O:i-1<0 in--;i.!'1.~ en •tlak d?. na ~e:1 ~ant2.l :'2..~ho ' s , 

··!e=-tl ... ~ de ! Cl.r..:19r g«1-ec;:d : 11 ' :J !djk0 n ho; ?n~:1 ·,ricnd .;a<:aruit ko:u:" D~'=e~II!: 
f i. - d?n 01)1< doo?: de fa~ho 13 in elkau- ~p -1:a.c-en, In '138 "~.3 e:: ·,e0 1 -.-;:-e- 

~, -,pt f,Fho ' '3, ook i n de bu•t:-<: V'!.r- het J1~i . "' "O•~te?'l g?:e pen tlleen :' :a."1 i =i , 
"'· · ~1... .:p ,n~i :"?. '; de ov "C"h:?:ià lerPq-on . ~: · •.l)r1-: b~ves+!. -d 1.oor ee:i. ui -t -nra::k F:f 

·re.."1 Eeil:e::-, ee?t :tor, F..!.P- f'1.inkti~naris ( de r.!..P is een iai,hop<>..r,;i j) o-p Tl, lll 
D<!ze zei d3.'.: de -wen·•er kinit met d!! ·,ou+:en er,:; !!Oe d. i s, voo:-al -:0 ~ he -: 1S-,< , 
::eis'9r he0 f+. ook I s .ri;o7robeerd een :!!'i0 1-oeker +.e ov0 r:-;'de::, Oor--r onke- ~ IU!l~J'lr,:_,_ 
! ~;:_..: ·,as de ?.?:t...1<13,eht !)0-!Î,!'"'s' +o+. rri~ord, ,jgzo ·.:ert l ate--: ".f~"":_l"~ r1in "'? :--0-

. :'!?': in:--:"'!'!!' L9t '°!P VP ki:? 0 ::-"':'r i~ . F.ü i -= r.1°: •·.roo j?.a1=' V'tJ":'r-!==ar,.: 0 1ijk ,,- -~~:-
~~~=e~ . ru.~r-..t.it bl!j'c~ ~a~ JO!i~i~ ~ jueï.i~i~ v~~l to~~r g~an va.~ fa ~ho ' P. 

• In r.ötti~~n z!lf zijn zo'n 15- 20 f2.!"ho'~ ~~':ief. ::r i~ ~chte?: ook een 
FAP-t: 0 n t.rwn L"'l .;Il:! buu'!" ,.,~~r ,,~el !a~ho ' , 'coml)n . Hpt a n+;::J.l ,r:,="..~e=t .:.,1-

no~~i . DiT. FàP-opleidin~c~nt -::u.:n wordt ~1-iid door ~n" P~l,?cek, " "~ l~i-
1.'!r ·rar. ...:e F.·l.P . ?ollac~i.: ;'?.~ 0 ft ook ~~n l '~f-,;,.1~!1+ ,,m ··k!~Q . 3~~ ·':::?;r:--;,_~ 
:1.00!.a.. '"~":!n :1°+; a."l..:q:-~ ~"'.':.:i , ., O!) c,1.'!,~l!ar "02~h+- ~"\ ~,~dor:',, 00n --"'n- - f: "' ':..''-C! 
·m ,~•-in~~n ·-1~ 2.r 111~1 :-..a::i , ... ·-1cnen, Uex n°t?:-;:0 --"":,.#!..:1 . ~? ... ~ i. -, ,_n 7i .i "? 

· · ~ -- t('!"., ~ !.!"! :-?~ o· ·a leciAn . ÛO~ ~ ~t"'O!"'? ?.-, ~ 1 ?.--:ck lru,-1' ,':' •ii + ~,:-,~a ,... - 0 ~:? -·.: ... ... ~;- • 
~fi h_ocr• ~ 0 ""1 , ~C'" ... ., rn.e+ '?C!n ":-1:l- ~o,v--r-~1.: "~ • i a · if! :,':" •,=--.~ ';"")1, ... -o:: --..o• 



Anderhtl!' j e.ar gelede?::, 1n -J e nacht van 16 op 17 nove!!lber 19B9, i s Con:1y 
door de wouten vermoord·. Op deze avond wa.s Pr een konfronta.t_ie tii!!«en 
fa.sho ' !I en '•nt.if?. 1 s , Na. 0 en 3.l:a:rm n= het. Ju.Zi ver trok v?n d.a?rui t ook 
een gr,JP.!J men-Jen. D-!ze ~ Oe? •,rerd a.cht.ervol~ door het. ZSK. L"1 de b\n•r--: 
v»Jl een zeer drukke i, tra?.t werd de_e groep min of Jteer om~ingold •ioor -:l.e 
wouten. De mensen werden in de richting van de drukke '3tra.:\t gej?.agd me t lc 
knuppels en c::;-gas , De enige mlll'.ier om àae_rva."1 weg te komen •.-ra s door i e-e 
drukke '!'tra.at or, te rell!le . Hierb\j i " Conny aa!lgereden. Ze was niet '!leteen 
dood , maar de wouten hebben haar g,-en eer ote hulp ge~even en l i ei;en ook 
ni 0 mand b!,! haar. Toen ;:e d?.ar ~o O!) dè -tr aat l~, werd ook door de wou-

. ten t e59?1 d'? ::!ensen gezegd dat " ze er t och nae.,:r. :noe~ten ga:.:i lig-e!l , " 
· In het begin w2.s er iedere we ek een Mahnwache , een rouwwake , nu no~ i e

dere ma.and op de 17e , Dan wordt d0 s tr:iat voor twee uur geblokkeerd , Je 
l Be was er gelijk een grote demo va."1 ong , 2. 000 mensen. In het begin vooro l 
een rouwdemo , l ater z~in er fl ink ,.,at ruiten ge~neuve l d . De nen~en moe-ten 

"' hun woede lc-,rijt . Een week later -,a,• er een lan::.el\jke ,demo met 15- 20, 000 men-
Pen, waa.rb\j in de binnens tad alle ruiten gesneuveld zijn en ook het wouten-

-

buro 2.é'ngeval len i s, De ·,outen ]?robeerd"'n de demo in e:n val te lai;;,.n lope!'l. . 
· Zoals toen , de 17e , Toen werd er ook op de •ca.nner g,,~egd: "Zull en •.,e ze 
t'- plat•,alsen?, J a., nu z i.,!n we met genoeg." Deze uik]?raak h t lJden het 
'--"'"'.)roce-; wat te~n de wo·1'.;en i~ a,,..nge•pa.nnen door -:e wouten beve~t;_J:;'i , het 

zou echter een ~ z~jn__Q!!l me~en " '" :r.m 211-,,ei~ te vr!!. en , - ==- .. : 
M"-"..X bij de demo een week late i 0 da t ni~t gelukt , Er werd na.dat de demo 

voorbij wa.s een eenheid •Jou~en uit Br?.U."1"C!Neig oo de !!len~en af~etuurd, 
Dat liep ook uit or, e 0 n l-.:onf!'Ontatie , Later z0 i d0 n ze dat ~eze eer.heid 
verdwaald ,.,as en helemaal niet .' a.;>.rheec. -.,ou, , In d · kr~ ten stond nc:7 :cJCDE 

agen:;en ~·-rond, zov"0 1 3101:.ies S"'VCn ~'"n bi,j h-"t fcuil:!!ren" , enz , enor-i 
sen,~tioneel. Daar~oor -.,erd d~ dood ,an Conny on-:l- gesne~wd , wat pre?ies 
·.:1a.r "lat ze :ül-:.!!n bf!reiken. L"1 ':ie tiid :,,erd · n ~lu.lèci;; veel brochures 
e . d . g,?Ca.?.kt , 2odat veel :nen- en toch '!1""~1<r0 ~n hebhen wat er gei>e,.ird 
iR . Dit .ja::ir t"a,_q i>r on ä.e 17~ uoer '? 0 " n°"'0 , "'!0 +. ~') 1-:, 1 .000 ~~n~e·!l . Ook 
toen i ~ !!r dcc::- :.e ·,,ou':en !!en eno= ::c'3:1=io goma.;uc+. , ö:r W"rd-"n kaner? ' ~ 
in de si;?.d opgehmi:;enen in de pe== ~erd 0 r e~n echte hetze gvvoerd, De 
totale stad was dichtgeplankt en er •.-rerd aangekondigd da.t in Göttinge de 
grootste politie- inzet van na , e oor log zou komen , In de kr:mt stond da" 
geen enkel kor:," -le.~.r ,.,ou z l'n : "Ik ·,il ':och niet dood over 'len hek henzen'.' 
He+. erd een beho?rl:J"!< gefr .~~-:::-eer ~.e demo , all en de deco en d " wouten in de 
3tad, Er i s ve de ~ ook niks gebeurè.. 

L i\k °' ~-,--· ---=~ 
Nu 1 3 e r in Gött ingen een socrt aut onoom jaa.rove ·zicht uitgebracht, dat eigen-

lijk in ieder goedgesor"eerd infokafee zou moeten liggen. Hier in staan al 
enise aanzetten +.ot zelfkri ,;iek. Er moe· voor ui tg,;,keken wor den -ia de in
hou,! n niet ver-ra.teren, dat het duid'-lijl.; i i · ·f.t we willen, Niet d'!.t onze 
sp~euken ook door on~zel f niet meer serieus genomen wor den , Toen er een 
~te druk op ons stond, bv. met de fa.sho 'a, gebeurde er vrij veel , Als d-"~e 
druk wegvalt , gebeurt er ook veel min1er. Groepen vallen uit elk2.ar, er 
wordt niet. echt ceer gepr aat . Bv. het ·TOu-.,en-ler ben-cent.::-um~erkt nie t " eer 
- amen e et het JuZi , Dat h 0 !!ft.een S()9d0 reden . In de ' be~ gi!lg' zijn er ~e 
fl.fgelopen t\jd t·-ree blln2.-verkre.ohtin',!!n gebeurd, Hier werd blina. niet- mee 
geè.a.:m , Hoewel l!r wel ve ·chlllen-i a.a."1zetten geg'.!ven zijl heeft zich niet 
zoiet& a.l" een di-kua~ie ov0 pat r iarchale verhoudin3Sn plv.t"' 'ievond>n , 
Br is 'li 'i'lf" ,,._l" h .~~-te ''<"l".hO!)i~ r,o~;n 0111 ,Ut t.0 lru..'L"len bespreken e"?n 
,rer!'bom?.mval 0"'.1 h9t J lZi ~ "'0 e -it :ne-r, dt!- -t,r'!uk 11~er gv,n v 0 rk-~h ... i!!'S i n 
en uit . u :1~.a.r ze!.fs d.i t ·1e=~ ni 0 t 071gAp~kt . 

H.~ t 1 , toch '3'11:!n be~-i- o:i ·:=-. -r.e 'cu."ln""~ v~r'?n -= 0 ?"~n , .,., j~ b!j ~e-~lf ~!':i."!"; . 
"- ~a."; je, ti.:t.t'XOV'!.,. ;n2 t. ~J..!<?,'=.:." - :-,1;.~ , 1,:,.,; i9 ?~l?-n 1-!:t.:.. -11)~-: en :li~.i· i 0 f'.l"t ·:-oor 

zich of in k1° i e gro~~jes . 

~ 



r~ der Nacht von ireitag auf Sams:ag (26/27 . 7) 
wurde au f dem Schulterhlatt vor àer Roten Flora 
ein J::hepaar wegen "Auseinander se'tzungen" mit 
Zivilbullen der E- Schicht (Polize i wache 16, Strese
mannstraBe) festgenommen . 
?eter t-wurde schon hei seiner Fes:nahme von 5- 6 
zum Teil vermuaunten Zivilbullen t:-utalst verprügel t . 
Peter wurde mi t den Kn ien au f den Boden in den 
VW Bus verfrachtet, den Oberkörpe:- auf dem Rück
sitz , Kopf nach unten . Während de:- Fahrt auf die 
Stresemannwache wurde Peter , .der sich nicht mehr 
bewegen konnte und zwischendurch ~hnmächtig 
wurde von 3 ~ännern ( einer stanà im Kofferraum, 
einer rechts und einer links von i hm) ununter
brochen geschlagen . 
·,fährend der Prügelorgie im VW Bus ( 
saB Maria~auf dem Vorde rsitz , unà ihr wurde von 
einem weiteren Zivilbullen der Kopf festgehalten , 
daB sie nicht sehen konnte was mit Peter pass
iert . Auch konnte sie so keinen àer prügelnden 
Zivilhullen erkennen. 

Auf der Stresewache angekÖmmen wu:-de- er an den 
Beinen aus dem VW - Bus ieschleift und in den Vor
raum des Zellent raktes-geprügelt. Dort wird er 
weiter zusammengeschlagen und get:-eten. Hier 
taucht das erste Mal ein uniformierter Bulle auf . 
~rst dadurch wird Peter bewuBt, daB er sich in 
áen Händen der Bullen befindet ; h:s dahin hatte 
sich keiner der Zivilbullen als sJlcher aus~e
wiesen . Dieser uniformierte Bulle ist der Einzige 
eer seine Kollegenaufforder't mit 1em Prügeln auf
zuhören , damit Peter nicht auf de:- Wache kr epiert. 
Die Schläger sagen jedoch, daB si: das Blut das 
ihr Kollege verloren hatte aus Pe : er wieder her
ausprtigeln wollten . Peter, der öi~er das BewuBt
sein verlor, hörte noch wie sie z~einanàer aagten: 
"An deiner Stelle würde ich den e:-schieBen. 11

• 

~iit einem Messer haben sie ihm da.,n die Stiefel 
von den FüBen geschnitten. Dann w•Jrde er i n eine 
Zelle getreten, in der ein weiterer Zivilbulle 
mi t Lederhandschuhen auf ihn war.e t e und ihm 
mit voller Wucht ins Gesicht sch lJg . Dort wurde 
er dann noch so lange geprügelt t:s er sich 
nicht mehr tewegte. 
Während der ganzen Zeit saB Maria in einer 
anderen Zelle . 
~inige Stunden (8 Uhr) später t rifft dann ein 
Krinobulle ein und läBt Peter aufzrund der 
schweren Verletzungen ins Krankerr~aus fahren, 
was die Zivilbullen die ganze Zei t vorher ver-· 
weigert haben •. -

,'of-,.. ' - ,._ - . 



In der Notaufnahme des Krankenhause ~ werden voll
gende schwere Verletzungen festgeste ::t : 
- Luftansammlungen im Körper , wie siê durch schwere 

MiBhandlungen entstehen. 
schwere Gehirnerschütterung 
Nierenquetschung , Blut im Urin 

- schwere Hämatome. in Form von Stie:=l und Stock-
schlagabdrilcken am ganzen Körper 

Peter befindet sich seit Samstagmorgê~ im Krank
enhaus . 
Bei solchen faschistischen Methoden c:r Hamtur ger 
Polize i sind nicht nur die körperlic~:n Folgen 
erschrec kend . sondern auch das Peter :ie ganzen 
5 Stundenl das Gei~hl eingeprilgelt wu=:e 1 das 
diese Männer mit ihm machen können wa= sie wollen. 

Entgegen der Presseberichte im Hambu=äer Abend
blatt und in der Morgenpost wurde der-angeblich 
so schwer verletzte Zivilbulle nach ~urzem Auf
enthalt in der Ambulanz mit einer kle:nen Platz
wunde entlassen. 

Die letzten Tage haben gezeigt das es so nicht 
weitergehen kann . Jede Nacht mindeste: s zwei 
Festnahmenr fast ausschlieBlich durc r. 16er Zivis ; 
Teils denken wir, liegt das ·daran , da; viele die 
nicht direkt im Schanzenviertel wohne: die Zivil
bullen nicht kennen . Teils liegt es èiran , daB sie 
immer dreiste~ werden, da sie merken :as ihnen 
kaum etwas entgegengesetzt wird. · 
Dies soll jetzt nicht als Aufruf ·zu t:indem Aktion
ismus verstanden werden , denn was mit~lerweile 
wo' vielenklar ist , bei den 16er Ziv : s handelt 
es -:'ch nicht um ir2endwelche Diddelt;llen , sondern 
urn potentielle K.illërkommandos . 

Also Augen und Ohren auf . Uberlegt eu =~ kluge und 
·effektive Aktionen, nur so können wir i hnen klar
machen das sie hier nicht schalten un: walten können 
wie sie lustig sind. 
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Maeeamoord. ~n Koel:"'Cl~etan 

Voo1· hel na11zien van de gehele wereld vinden e1· in J(oe1·dietan 
l.lullc1191?wo11e ontwikkelingen plaats. De Turkse autor iteiten 
l!'lntu1 na11 hel begin van een lolnle oorlog legen het Koerdische 
vo l k e n 7.IJn vi-l JheldsfftriJd. Alleen al Jn de periode mei van 
dit j.:1"1· t ot - op v nndnag, zijn ongeveer 85 politici. 
lr1lell~ cl.u1?l 1:1 11 or burgers ult verschillende plaatsen van one 
v11<lt!'t· l-!lnd 1,t?l slachtorre1· geworden vnn elanteleri-eur . Terwijl 
n ,:1 11 de e11e ko11t de officiële polJtie-autorJleiten, de in 
l11.1r9,:,1· p<.>ld ede gehe lnie dienst en de mu ita I re-nuto rlte lten van 
tl'? aln11l . Co l tering en terreur verhevigen, heho1·en aan de 
,.,,11te1·0 kn11l het bombarderen door ëontra-gue1-rilla'e en 
E< ('t!'r.li:111!' et!'nheden, van democrotiech-logole lnelelltngen 
(l~n11t:.,:,ren van mensenrechtenorgnnisatiee , burenu' B von week- en 
rn'll.llldbloden). nlsmede ontvoeringen en beechletJngen tot de 
c,nJe vi:1 11 de dag. 
Dl? 1'u1·kse nl"al valt momenteel het Koerdl eche volk met 
r11elhN l-:-n onn die veel erger ziJll da11 die van Sadani llusl!lein . De 
l ljelen vi,n cle onmenselijke rroktijken, en van meneen die 
dnl\r-!lnn w,:,i·den bi ootgeete Id, worden ete'!dS l onger. [Je 
~ll?t"l?f'l>P.cteenle wetenschapper , van Turkse ofkomet . Dr. Iemal 1 
~~Plkcl zit einde 1 augustus gevangen, vanwege zijn 
yt?pt.rhl iccrwdc bo eken over do l(oerden. De elochtoffere van de 
Tu,· J:se l'l tt1nleterroui- betreffen niet alleen enl1ele perl'!lonen . 
l>r.zr. l c 1Tet11· Ie ook . op de m..,eea gericht. Sinds 5 augustus 
22 . 00 mw atnat het gehele volk van het etndje Idi) (op de 
1 ë1111lenrlr irho ek Turki Je. SyrHi. Irak ) onder gewe ldadloe 
n111J!'nln.1l1kl119 . !lel ll<o pters en pe1nteervoertuigen overgieten het 
v,:,11< lllt';'l o en 1·r,gen von l:ogo l :: . Tot nu toe zijn m"er dan 10 
rr.1·~011r11 or.dood . 200 aeor1·eeteerd, het betreden en ver laten 
va n cl<.> • elad ie verboden en een ultgaanev·erbod ie 
1111.ur.vnn.-dlad . 
ll<.•v~nd i en l i·el:k,:in einde maand og 5 augustus l ,:igereenheden en 
luchl~l1· ijdlo·1>c-hlen van het Turkse leger Zuld-Ko<!!rdletan (hel 
1lc,c,1· Jn1lc L,e,:ette deel van one land) binnen, zoals ook de 
111lnl F.1 lr.1··- prc-~lde11t v an Turki je hee{t verklaard. 80 uit Detnian, 
1'1 Y"' bnki1· c-11 Malotya/Erhoc startende F- 4, F-16 , Phantom
·~N· l ,:,y i>vl i!!!Çt lulgen en helikopte1·e die gif9ne vereprljden , 
va 1 1 r11 '10 lun c,vl!II· de grens burgordoe 1 en aa II J II Koerd 1 eche 
v l\t r;hlel ir,a e nat>bJeden. 
(11121? ve1· t:ègei1woordiging heeft het bericht ontvangen , dat bij 
tie ltrch l11nnv11 ll en o p do in de regio Xaxurke c,pger ichte 
J:opennn1 kt e n vluchtel ing-,nkatnpen in Serman. Zimckan en Deeta 
lle t·nzg l r ( l 1, de buurt van D1yena) meer dan 200 mensen gedood 
WC!'nlen . Ongeveer 40 . 000 soldaten hebben aan de operatie 
tll?e I genc-rne-n . 
lle t u1·oota te dee 1 van de macht van de TIRGK 
(vc, lkehêvri Jdl11ga le9er) io geconcent1·eerd in N . W.-Koet·dietan 
(het d,,or Turk! Je bezette deo I van one land) en van daarul t 
voe ,· l :;,:,e et1· ijd in alle delen van Koe1·dieton. ln Zuid
Koerdlal1111 (het d oor Irak bezette deel van one land) bevinden 
:;,:,i ch ger.n ~t ri Jdlcrachten, all een zieke mensen, gewonde mensen 
en nieuw opgeleide mensen . 
On:;,:,e 1<,,c1·c\lsche guerrilla's , die op het platteland hun macht 
g<.>venll gd l1eoben, voeren nu hun operaties toenemend In grote 
eleden ult. llr.t TurkBe leger vermijdt zelfs in vlakke gebieden 
vnn die steden militaire confrontaties met de IIROK-eenheden 



;:,,,,Jt• .i11 oir- .-il,~djc Jtlil, rnoo1· v o lt in plol)I.!:< ,J-,or·v1.111 dl? 
bllt 'S11>1·bev,~ll<i 11H llon . Terwijl de 1·e1diteit zo l!', BchlJnt de 
T1.11·kfl" r<?ge,· ir,g te willen bewerP.111 "Wij bouwen een bufferzone 
0111 tl':' PKI< a1.111 de grens tegen te houden." Deze bewering is 
bP. l ache J ijk . 
lll? eanvàll'é'n van het Turkse leger op Zuid-Koerdistan duren 
vc,cwt . De Tu1·kne stl!lat heeft verklaard een bufferzone va n 5 
ki l o111elc1· a1H1 de ander" kant van d" Irakllle grenB te hebben 
i11ge1· i r,hl. wnllrbij het verboden Is · om dit gebied te betreden . 
De Turkse slaat heeft verk laard dat ze dit gebied blijvend 
b':'zel wi 1 houden. Zonder rekeninq te houden niet het 
inten1otio11ole oorlogsrecht zet de TÜi-kse staat een smerige 
c•,:-1· 1 c-~1 vc,,:,1·t. De aanva 11 en von de Tu1·kse e taa t op de onder 
In,okse he':"1·sc-hl'lppiJ staande Zuid-Koerdisten is niet nieuw. 
, .,.•ols op 22 _iull van dit Jaor heeft ze ook-in 1983 , 1986 en 
l 98'7 1111?e1·ml\ l c,, op1?1·aUes uitgevoerd ean de andere zi Jde van de 

~11·1>11s met. ln,k. Een woordvoet·der van de Turkse Generale Staf 
deelcle ylsl!'!1· e11 ean de pers moe : "Volgens onze inschattlng 

·~la11n e1· ç1ce11 rechtmetlge In,akse grenzen rneer." 
v 1 J dPZ'é' g1·enso\11!1·schri .:ldende operaties waren noch bij de 

f!lri,itll1rochl.en von · de I\IWI< .· noch bij de PI\K (Koerdische 
Vl'i_ih1?id1'1p111·1.ij) zijn er gP.en verliezen gemeld . Op en ige 
!.'l. 1·1!1 t ':'g j f.'Ch be 1 l'lng1· l jke punten konden de guerri 11 aeenheden de 
,H\IIV/\ l len 1.,-,·uçraloan. Volgens informatie uit de regio konden 
twP.t"" T1.11·J\!':'(' ucvn,:-hlevlie!;ftuigen en een helikopter in de loop 
v"n tie r,:,11fi-onl:1'1f.iP. wordén neergP..haalr.l . 
l1o• ,:09e11èl-':llnll'!' . te1· bescherming van de J<oerdcn, gevo1·md" 
"snel l e __ j11te1·ventletroepen" steunde tie eanval len van de Turkee 
st.i-i _idlcn1chte11 door het ter beschl kldng lc'te 11 en ven 
c-ommunic-l'lt iemiddelen . 
lle,.P. bM·bon,·se aonval Vl'ln de Turl<se stoat geschiodt onder de 
~·l,l"'ll Vllll de we,·P. ldopinle. Uit menselijk oogpunt ie het 
,,,~s,:l111111e111I. dal di?ze mossamoord en eanvallen met sti !zwijgen 
w,:,1·dr.11 c•1119 ev':'11. !>e europese landen voet·rn m13t bet.i-P.kklng tot. 
hel l(•.•r:-nlisC'l1e v ,·aagetul< ondenks heor verklaringen, die de 
111r.11r<P.111·r. <: ltl.e11 l'lls arontlalaa hebben, een dubbel e moraal . 
T'é'1·w i .i 1 cl•? Eo.u ·opese gemeenerhÖp tegenover de gl!beurten lssen i n 
Slr:-ve11iif e-nl!I handelt, reageert zij met hetrekldng tot de 
l'é'1To 1· it1li,;,che aanvallen v an de Turkse staat met een bewust 
al ilzwijgcn. Uit st il zwijgen over een maesamoord betekent clet 
;:ij,.,. 1uellep li c hti g aan is. Daarbij komt dot de tolerantie van 
tl'!' 1\1.'1 nt vnn E111·opa de Turkse staat eann,oed ig t dezf.l 11anva 11 en 
vool'l. Le ?.P.tt,;,11. Dat geldt ook voor de P.conomische hulp en dl! 
wttpe 11!;'1 . die l'lttll Turkije worden gegeven, welke zij direct 
01?b1·ull(t voor de-:e eanval Jen. 

i _; ve1·wachtc11 van hen, die een mensenleven respecteren, dat 
~ ij ,,oJ: de l<oP.1·den a 1 s mensen beschouwen en hen ge I ijl< a Je 

a11cle1·e 111P.11se11 en volken behandelen. 
WIJ roep~n alle politie partlJen . de 
111e11s1?111"echtl:'11oroa11isaties, verenigingen en personen op, 
•.lin•ct: e n1e1atrege le11 te nemen tegen de zich verhevigde 
t e1·1·eu1·C'nmpag11P. v1.1n de Turkse s t llat tegenover het Koerdische 
vo lk e11 leaen .de militaire interventies in Zuid-Koerdisten die 
111 ~t ,·ijr\ zijn met de internationale rechtsorde. 
Tegen .JezP. en andere daden van de Turl<se staat ho uden wij 
zl!lte1·dao 10 augustus een demonstratie in Rotterdam. Dez1:1 
,.\ern<>11!'!1LÏ·11tie begint om 14 .00 uur bij het Centreel Statlon en 
~lndiqt bij de Weetzeedijk, waar wij een solidariteitsavond 
gc-û1·gonj,;,ee1·d hebben ter gelegenheid Vlln· de 7" vP.rJaa,·day· van 
"de l(,, .,.1·diiache 1nenselijke waardigheidsstrlJd" die door liet 
/'\Ur;1, (hP.I. Nl!ltionAle Bevrijdingsleger van Koerd istan) gevoet·c.J 
w,:,rcl t o . 1 . v . de PKK ( cle l\i-be idersparti J van Koerdistan:) . 

\> 1'11.lgU!c't IJS } \>\>l 
J:'OtJk' - F11rnnA 
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TEGEN DE DUBBELE VEROORDELING 

Integratie vergeet het maar, monsieur le president! 

In 1986 kwam alles wat in frankrijk vakbond, partij of linkse organisatie was op 
de been tegen de wet- Pasqua. Dat was toen. 
Nu tegenwoordig datzelfde links de macht heeft, zet het de uitwijzingen voort 
zonder zich gewetensvragen te stellen. Al of niet geboren in frankrijk, met een 
franse vrouw getrouwd of vader van franse kinderen: iedere vreemdeling die in 

frankrulc verblijft en ergens voor is veroordeeld, kan worden uitgewezen, en niet 
ongeacht zijn banden in frankrulc . Dat noemen we integratie. Machteloos worden 
hele families verscheurd en gebroken en hebben tegenover de dadeloosheid van 
de regering alleen hun ogen nog om te wenen. 
"France-Plus" plant bomen ter nagedachtenis aan de vreemdelingen die in ver
schillende oorlogen voor frankrijk zijn gevallen. Die moeten zich wel omdraaien 
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in hun graf bij de toestana van de recnteloosneid aie hun kinderen ondergaan. 
"SOS-Rascisme" diept een oude aanklacht wegens inbraak op , alsof er niets be
langrulcers onder de publieke aandacht te brengen valt. 
Maar haast is geboden, gezien de toestand in de woonwulcen. Misschien hebben de 
jongeren, op hun manier, hun innige deelneming geuit met deze regering die doet 
alsof haar neus bloedt ten aanzien van de waarachtige problemen. Haar enige 
antwoorden zijn het afzetten van buur ten , repressie en het instellen van poli
tiedistrikten, uitwijzing. 
Als de regering het Front National graag een plezier heeft will en doen, kan ze 
gerust zijn, dat is haar gelukt, en onderwijl laat ze het gerechtelulc apparaat 
vrijelulc zijn vreemdelingenhaat botvieren door zonder scrupules uit te wijzen en 
door het de daders van rascistiese misdaden tot schandalig lage straffen te la
ten veroordelen. 
Intussen zakt de regering weg in "stromingen": de strom.ing Fabius, de stroming 
Jospin, de stroming Chevenement enz . .. , is er voor de vreemdelingen alleen maar 
de tocht, de woorden die verwaaien, de beloftes die niet worden gehouden omdat 
vreemdelingen immers toch niet kunnen stemmen. 
Wij eisen: amnestie voor de slachtoffers van de dubbele veroordeling en het weg

s temmen van deze rascistiese wet~evin~ . 
.., /. 



P0LITIEBELEGERING VAN 0E LOL/ER EAST SIDE VAN NEW VORK 

OP 0RIE JUNI WER0 EEN MAN O00R VIJF POLITIEAGENTEN IN 
ELKAAR GESLAGEN . EEN G0E0INGELIC~TE BRON VAN HET 
VERANTWOORDELIJ KE DISTRICT STELt DAT DE ENIGE REDEN 
VOOR DEZE MEPPARTIJ, EEN REL UITLOKKEN WAS . DE REL DIE 
VOLGDE WAS EEN EXCUUS DM T0MPKINS SQUARE PARK TE 
ONTRUIMEN. 
T0MPKINS SUUARE PARK WAS EEN VRIJPLAATS VOOR MEER DAN 
150 DAKLOZEN.DAKLOOS GEWORDEN DOOR STADSVERNIEUWING T.B. V. 
DE RIJKEN.HET PARK WAS 0UK EEN CENTRUM VOOR CULTURELE EN 
POLITIEKE ACTIVITEITEN(ANARCHISTISCH EN AND[RS) , EN BUURT
ACTIES . HET LIGT IN DE L0WER [AST SIOE VAN MANHATTEN EN IS 
EEN VAN DE LAATSTE POLITIEK ACTIEVE ARBEIDERSWIJKEN IN 
NEW YORK CITY.ER BEVINDEN ZICH 20 KRAAKPANDEN . 
TIJDENS OE REL WER0 0E WIJK 0VERSTR00MO DOOR HONDERDEN 
POLITIEAGENTEN COMPLEET MET M.E. UITRUSTING,BERE0EN POLITIE 
BARRICAOES , DRANGHEKKEN,SCHERPSCHUT TERS OP DE 0AKEN , VIDE0-
CAMERAS , C0MMUNICA TIEWAGENS EN TRAA NGAS . OEM0NSTRANTEN WERDEN 
GEARRESTEERD , EEN BUURTKERK 0VERVALLEN, EEN PRIESTER IN EL KAAR 
GESLAGEN , TRAANGAS AfGESCH0TEN , EN ACTIVISTEN WERDEN GEVOLGD 
EN THUIS GEOBSERVEERD.DE POLITIESTAAT DIE TOEN WERD GESCHAPEN 
15 ER NU , EEN MAAND LAT ER , N0G STEEOS , 24 UUR PER OAG , ELKE DAG 
MOETEN WE 0NS , Z00RA WE ONS HUIS UITKOMEN DOOR H0ROES POLITIE 

: ~N POLITIEAFZETTINGEN HEENWERKEN. 
'-'H0NDER0DUIZENOEN DOLLARS WORDEN PER DAG DOOR DE STAAT 

UITGEGEVEN OM DE BUURTBEWONERS BUITEN HET PARK TE HOUDEN. 
OP HETZELFDE MOMENT VERKEERD NEW YORK CITY IN EEN ERNSTIGE 
ECONOMISCHE CRISIS.OP SLAAPHUIZEN , DRUGSPR0GRAMMAS,ME0ISCHE 
V00RZIENINGEN , 0N0ERWIJS , PARK0N0ERH0U0 EN KINDERVERZORGING 
WORDT DRASTISCH BEZUINIGD. HET PARK BLIJFT AFGESL0TEN , DE 
DAKLOZEN OP STRAAT.VANWEGE DE LEUGEN DAT DE STAAT BEZIG IS 
MET RENOVATIES . IN DEZE TIJD VAN ECONOMISCHE CHAOS WAS ER 
WEL GELD VOOR DE AFBRAAK VAN HET PARK,MAAR NIET VOOR RENOVATIE. 
NU STAAN DE AFZETTINGEN OM EEN BERG PUIN EN QAT ZAL NOG ZEKER 
EEN JAAR ZO BLIJVEN. EVENALS DE POLITIESTAAT . 
OP DEZELFDE DAG DAT DE REL WERD UITGELOKT DOOR DE POLITIE, 
WERDEN OP GEMEENTELIJK NIVEAU DE DISTRICTEN HERINGEDEELD . 
HET GEVOLG VAN DEZE HERINDELING 15 , DAT VAN NU AF AAN 66% 

...l/AN DE STEMMEN VAN HET DISTRICT WAAR LDWER EAST SIDE ONDER 
VALT , WORÖENBEPAALO. DOOR BLANKE MIDDLE EN UPPERCLASS.TERWIJL 
DE WIJK HOOFDZAKELIJK WORDT BEWOOND DOOR ARME HISPANIC ARBEIDERS 
NU HEBBEN DEZE MENSEN GEEN STEM-INVLOED MF.ER OVER HUN EIGHI 
UIJK.OE RIJKEN NfM[N nvrR. 



IN OE JAREN ZEVENTIG WERD DOOR EEN COOPERATIE EEN PLAN 
ONTWORPEN OM 50 BRANOWEERSTAT10NS I N DE ARMSTE WIJ KEN 
VAN DE STAD TE SLUITE N. HET RESULTAAT VAN DIT PLAN WAS DAT 
HONOEROOUlZENOE N FAMILIES DAKLOOS WEROEN,BUURTCOMMITEES EN 
ANDERE BUURTGERI CHTE ACTIYITEI TEN DIE OP KWAMEN VOOR DE 
BELANGEN VAN DE BEWONERS VI ELEN UI TE EN . DAT WAS HET BE GIN 
VA N DE GIGANTISCHE WONINGNOOD,DRUGSMI~BRUIK EN DE VERSPREI DI NG 
VAN AIDS NU.OP DIT MOM ENT PROBEERT DE STAD NEW YORK NOG EENS 
40 8RANOWEERKAZERNES~ INCLUSIEF DIE VAN OE LOWER EAST SIOE 
TE SLUITEN.DE BEDOEL ING IS,OE ARMEN LETTERLIJK OE BUURT UIT 
TE BRANDEN OM PLAATS TE MAKEN VOO"R DE 11!.IKEN. 

. ' 
ül CONCLUSIE IS DUIDELIJK.MET DE OPRU KKENDE POLITIE DIE ONZE ., ' 
WIJK MET GEWEL D I N Z'N MACHT HOUDT EN DE STAAT DIE ONZE RECHTEN 
NEGEERT EN ONS UIT DE WIJK PROBE ERT TE MANOUVREREN ZIJN WE 1 
AAN HET EINDE GEKOMEN VAN EEN PLAN DAT ' SPACIAL OECONCENTRATION 
HEET . DAT HOUDT !N:HET BREKEN VAN ARME/ARaE IDERS BUURTEN OM 
TE VOORKOMEN DAT VAN DAAR UIT OPRO ÉR OF REVOLUTIE ZOU ONTSTAAN 
EN OM MOGELIJKHEDEN TE CREEREN VOOR PROJECTONTWIKKELAARS EN 
INVESTEERDERS . ER IS NIET VEEL TIJD MEER.W IJ WORDEN BELEGERD. 
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