


Bijna een maand later is er eindelijk weer eens 
een LEEF IN CHAOS. Iedereen zeurt maar waar 
het nu blijft, hier dus. Kritiek op het weinige 
kraaknieuws in de vorige L. I.C. maar ja als er 
bewegend Gr~n niets tot nauwelijks iets gebeurd, 
tja ... . • behalve die verfbom op het zuiderdiep 
die tegen een antiquariaat was aangegooid i.p.v. 
tegen Ruimtelijke Ordening die blijft verbazen. 
Wie oh wie? te dronken? bril niet op? 
Dit keer maar eens niets over de nieuwe burger
vader{jawel alweer een vader) Hans Ouwerkerk; 
die van Lekkerkerk behalve de vreugde dat het 
niet F. H. van der Veen plaatsvervangend direkteur 
generaal ruKsplanologiese dienst bij het minist 

rie van het VROM die volkshuisvesting en ruimte 
lijke ordening deed {waar is het kotsbakje) niet 
geworden is. Op die kombi zaten we nu niet echt 
met smart te wachten.Hooguit om vaak te kunnen 
rellen en klagen. Het gerucht gaat trouwens dat 
onze nieuwe burgervader erg entousiast is over 
de anti-kraak APV. 
Ook niets over de speciale smeris-eenheid 942 
in Hamburg . Hopelijk is de vertaling over 2 we
ken klaar , het is nameliJlt de bedoeling dan al
-eer uit te komen. 
~el iets kleins over Amnesty . Volgens de burger 
media gaan zij zich in het vervolg bezig houden 
met homosexuele gevangenen . Althans in theorie. 
In de praktijk zal er wel niets van terecht kom
en. In engeland zitten tenslotte al aardig wat 
mensen vast omdat ze homosexueel zijn . Ze hebben 
daar tenslotte de diskriminerende clause 25 & 
28 in hun wetgeving. 

Amnesty kan ons meer ver
tellen maar zolang allerlei regeringen in euro
pa zeggen dat er in europa geen politiek gevan 
genen zijn slaat zo'n uitspraak nergens op.BAH. 
En deze reklame is ook om te kotsen, weken in 
allerlei gratis huis-aan- huis kranten . Jawel, 
opvallende advertenties hebben ze zeker . Om nu 
nog yuppiebruiner de winter door te komen. Net 
alsof je poen om i n te zwemmen hebt in ~enidorm 
ofzo . Zou je bij dat zonnen ook een gratis hon
geroedeem bijgeleverd krijgen ? Vraag: heeft deze 

advertentie misschien iets te maken 
met de achternaam van afgebeelde 
wit, gebruinde heren????? 

Er zijn ook allerlei mensen die klagen 
over de bezorging. Het kreng ligt op 
verschillende plekken in de stad te 
koop en wordt slecht bezorgd. Je 
heet LEEF IN CHAOS of niet. Natuur
lUK flauw excuus maar t 'kan gebeuren 
er gaat altijd wel iets fout. Nog 
iemand zin in een leuk onbetaald baan 
tje als bezorger ? Nee? waren we al 
bang voor 1 
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'Eerdere aar,,houding in strijd met instructie' ;:.. 

Po.liti~ g~at illegale 
plakkers weer bekeurea, 
Van een onzer veJlaggevera 

GRONINGEN ~ De gemeente
politie gaat mensen die Illegaal 
affiches aanplakûn weer bekeu• 
ren vanaf 28 september. Uiterlijk 
volgende week vrijdag wordt d.e 
laatste van de vijf plak.zuilen ge
plaatat waarvan I B en W el in 
1981 besloten dat ze er moesten 
komen. • l 

Dat zegt het coltel!"a_ naar aan
leiding van IChriftel.lJ'ke VTagen 
van Groen Linka. B en W erken
nen dat de áanhouding ven een 
tweetal penonen op 26 juni op 
klaarlichte dag wegens het plak
ken van affiches, àtrijdfg waa met 
de richUijnen. De politie bad de 
instructie gekregen geen 'plak
kers' meer aan te houden tot alle 
plak.zuilen waren geplaatst. 

Volgens B en W l1 deze Instruc
tie opnieuw "onder de aandacht 
gebracht" van de politie. 

De hoofdcommiaaari1 van de po-
1itie had die instructie laten uit,. 

u,n nadat het L Gerechtlhof in 
•uwarden op 19 juni twee arti• 

uit de algemene politie-

' ,-.. ... 

verordening ven Groningen oot.
bonden h ad verklaard. Die artike
len bevatten het verbod om '1 
nachte In het bezit te zijn van 
plakspullen. Het Ge.rechtehof oor
deelde echter dat zolang de ge
meen te niet alle toegezegde plak
zuilen had geplaatat, deze artib
len niet bindend wuen. 

Dat de plaatalng van een paar 
eenvoudige plakmilen tien jaar 
heelt geduurd, komt volgens het 
college mede doordat aedert 1987 
het neerzetten van objecten in de 
openbare ruimte werd "bevroren". 
De gemeente wilde eent wachten 
op de uitkomst van een dillcuuie
nota over de kwaliteit en inri.ch· 
ting van de binnen.tad. 'Wij heb
ben orui echter onvol~nde gerea
ll11eerd dat daardoor ook de grond 
voor het opsporingsbeleid ten 
aanzien van het illegele plakken 
waa komen te vervallen," aldWI 
Ben W. 

Voor er eventueel meer plak
borden en -%Uilen in de atad ko
men, wil het college eerst weer 
een discw!aie over het nut en de 
wenselijkheid daarvan. 
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Nieuwe manager 
Ruimtelijke 
Ordening 
Het college vnn B en W van 
Groningen heelt de beer J .W. 
Doetjes (45) benoemd tot pro
ject manager bij de dienst 
Ruimtelijke Ordening en 
Economische Zaken. Hij 

wordt belast met de leiding 
van een aantal complexe 
bouw- en ontwikkelingspro-
jecten in de stad. IB /"J /1 I 



Vrijdag 9-8 is er in de Grote Gang een pandje 

gekraakt met 4 mensen. Het adres is Schuiten
diep 88/12. Eigenaar is Slager van dUK ( het 
schijnt dat men weleend droomt van slachtpar
tijen die eindigen in de vitrine van desbe
treffende slager) en die heeft ook al het 
noodzakelijke in het pand laten slopen: water
gas-, elektraleidingen. T8schijnt dat deze ' 
hoek in de stad ook moet wijken voor de oh, 
zo bekende yuppiepandjes. 
Tijdens de kraak duurde het even voordat men 
binnen was omdat de eigenaar in een vlaag van 
bezitsdrang de deur met 32 splJkers had dicht
getimmerd; wat een fanatiekeling.Echt goed op 
de hoogte is hij echter niet als het om zijn 
eigendom gaat want hij heeft de smeris langs 
gestuurd om uit te laten zoeken of het pand 
ook een doorgang heeft naar zljn bedrijf, de 
sukkel. Wellicht volgende X meer. 



I . v . m. verdergaande bezuini
gingen ziet het er naar uit 
dat de wereldwinkel gedwongen 
gaat worden b~ het v.1.c: in 
te trekken. Zo gauw we hier 
meer over weten, volgt 
in volgenden chaossen. 
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INLEIDING 

DlllSDAG 24 SEPTEMSER 

20 .00 uur 
HUIZE MAAS 

VISMARKT 52 GRONll'(;EN 

AHJK-Noord organi seert in sarenwerking met Wereldwinkel Groningen een 

infonnatie-avond over de nieuwe koers van de NAVO, de rol van Nederland en 

de zogenaaooe Nieuwe Wereldorde. 

Dit nm1r aanleiding van de onlangs verschenen Defensienota. 

De Koude Oorlog tussen Oost en West is ten einde, maar de wereld lijkt er 

niet rustiger op te zijn g~rden. Overal I.Ueden of dreigen oorlogen en 

burg~roorlogen. In het Midden-Oosten en de Golfregio, in Joegoslavië en de 

Sovjet-Unie, op diverse plaatsen in Afrika, enzovoort . 

De militaire en politieke bondgenootséhappen . bezinnen zich op de toekanst. 

In de NAVO, de Westeuropese Unie, de EG, de CVSE en de Verenigde Naties 1-0rdt 

druk gefiloseerd over hun rol bij" het blussen van brandhaarden 'all over 

the 1ooOrld' . 'N lEUWE \./ERELOOROC' is het sleutellooOOrd , ,' SNELLE lITTERVENTIEMAOIT' 

een m:1chtig instrunent. 

Onlangs werden op de voorjaarsbijeenk011St van de NAVO-oorlogsministers iJ, 

Brussel de nieuwe lijnen uitgezet . Ook hier dezelfde tover1ooOOrden. "-' 

De 11.Jltinationale Snelle lnterventiemlcht 1-0rdt het nieuwe paradepaardje van 

het Atlanties bondgenootschap, waat111ee zowel binnen als buiten Europa de 

westerse kapitalistiese orde iri stand zal moeten 1-0rden gehouden. 

De Koude Oorlog tussen Oost en West is voorbij; nu is de ' Derde Wereld' aan 

de beurt. 



Fouten maken is menselijk , oftewel de lang verwachte reactie van 
Firebird. 

Niets menselijks is mij vreemd. Ook fouten maken niet. Ik vind 
het echter wel uitermate onaangenaam om ze te maken, vooral 
wanneer het niet had gehoeven. 

Allereerst, in een harde discussie ziJn wij binnen het AFO op 
zoek gegaan naar de oorzaak van de fouten. Hier kwam uit dat de 
fout zowel bij mij, als bij de werkgroep Communicatie ligt. 
Immers, op basis van foute informatie krijg je foute brieven, 
maar ik had de brief in een andere teneur moeten schrijven . 
Afijn, mijn excuses hiervoor. Ik hoop dat mijn blunder geen 
schade toegebracht heeft aan de relatie tussen kraakbeweging en 
AFO. 

Ten tweede, de beschuldiging van discriminatie. Ramp o ramp. Hier 
ging het helemaal mis. Het is een feit dat het AFO enthousiast 
probeert van het stigma "achterdeur van WNC" af te komen. Dit is 
ons inderdaad opgeplakt door Tom P., maar zeer veel anderen 
geloven dat. In sommige gevallen heb ik persoonlijk te horen 
gekregen, dat "het AFO bestaat uit louter krakers, daar doe ik 
niet aan mee". Ik vond dit zeer pijnlijk, en heb hem nooit van 
het tegendeel kunnen overtuigen. Vandaar ook mijn pogingen om van 
het stigma af te komen. Aan de andere kant vormt de kraakbewe
ging, met haar jarenlange traditie van anti-fascistische strijd, 
wel een deel van de natuurlijke aanhang van het AFU . Mijn 
beschuldiging is daarom zo pijnlijk, voor mij en voor anderen. 

Ten derde, de positie van het AFO ten opzichte van de kr aakbewe
ging. Dit zal altijd een heet hangijzer blijven. Sommige lieden 
(buiten het AFO) zouden graag zien dat wij alle banden met de 
kraakbeweging verbraken. Gezien bovenstaande is dat echter 
onmogelijk. Het staat ons echter wel vrij verbreding te zoeken 
buiten de kraakbeweging. Dit resulteert in een positie van het 
AFO aan de rand van de kraakbeweging, zich moeizaam een weg 
zoekende tussen klein en strijdbaar enerzijds en groot en 
burgerlijk anderzijds. Ik zou het heel fijn vinden wanneer andere 
lezers van de Chaos hierover eens in de pen klommen, om hier een 
pittige discussie over te kunnen voeren. 

Ten vierde, parlementarisme. Jullie stellen daar: waar haalt hij 
het vandaan. Simpel, uit discussies. Het heeft inderdaad niet in 
de Chaos gestaan, maar opmerkingen uit kringen van de Chaos vind 
ik net zo belangrijk . Ik wil daar verder echter niet op ingaan. 
Ik weet dat wij daarover onmetelijk veel verschillen van mening, 
het zij zo . Ik hoop all een dat jullie bij pr oblemen ook aan mij 
denken, zodat wij samen in een zogenaamd tweesporenbeleid te hoop 
kunnen lopen tegen de regering, vette pad Vonhoff en het Col lege 
van B&W. 

Voor een solidaire, rechtvaardige en menswaardige maatschappij. 
Nooit meer fascisme. 

Firebird 

P.S. Deze brief is een reactie op voor gaande stukken, maar de 
inhoud is geheel en al voor mijn rekening. Eventuele reactie 
welkom. Mijn ad res is bekend bij de redactie. 
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. THEY AIN'T SEEN NOTHING YET! ! ! 
1 

THEY AIN'T SEEN ! 
NOTHING VET !! 1 

BENEFIT 7• COMPILATION 
FOR THE POLL TAX PRISONERS 

5 rcging tracks trom 

MUSHROOM AITACK 
PSYCHO FLOWERS 

HIATUS 
PRIVATE JESUS DETECTOR 

DREADFUL-

ond o twelve page booklet 

* another DIY release * 
trom our class 

Q solidarity price ppd 

1 100Fb/20FF/$4/S2 
4 ~/50FF/315Fb 
5 DM 20 
8 100FF/600FB/S10/$20 

more $2 each 
(cosh only please) 

don 't hesitate, help your friends. 

NABATE 
BP 92 - 4000 UEGE 1 

BELGIUM 1~ 



ICOIOOJlif IKBE 

11'18 HtEr VECH'r fEGBII l>E REPRBSSI BYE Ortl>ERDllOKKIIIGS/ 

UI1BUITitiGS HBCHAHISKBS, l>IB STERPT OP TERMIJN. 
VRIJHEID IS A.LLBfll NOC.&LIJK IJf l>E l>ER!rI!.'BN'.rB ZELF 
BBPAAIJ)S S'?RIJD VOOR BEVRIJDINQ. 
Als llefin van ol')ze kampagne tegen sociaal bypocrleten en 
h~t ,root kapita.a]. hebben wij geko~at1 voo~ deze aktie, he, 
laten oatbrande.n van twee boawleeten van de Bollandse Be-
ton Groep (IfBQ). ~it. bedrijf, realiseerd ter;aaen lftet. de '-' 
MABON (100 ~ H~) op het vool:'llalige Wolters Uoordho! Com
pl'lX terrein de nieuwe Openbare .Bibliothee}( van de stad 
Qronin«en; maar_deze sociale inotell.ing ia n.ie-t het aoel 
van o~e aanval~ De achter11,,encie (edachte vart de11e ~ -He 
is te kDaen tot deadwerke11J1<: verzet tegen het toeneaende 
repressiebeleid van ae autoriteiten en het kapitaal, a1e 
door bun totaal beleid en economische infastruc"C\lren be:i, 
~ bat %elfbepaald leYen van de •adse.n hier an in ander~ 
gebieden op de%e wereld te vernietigen. Dit ho\Mit o ••• in 
aat crote iroepen aanaen weg gesneerd worden en teplaatst 
worden _i~ 9ver-tichtel..ijke/controieerbare situatie 1 e, al aan 
niet d~•.v~ woon/werk omgeving. ~,en de plannen va..n het 
grooi kapitaal ~oeteu wij onze kreatiV1.teit en flexibiliteit 
stellen oa z-o ,~organi.ae.erd een front te leu.hnen Vopaen 
tere» ae heerschappij van ae repressie et) llet. Jcapita.a.l. Op 
de plaats waar 4e ~ bouwt stond het W.W.C. een plaats 
waar 111enaen yrobee.rclen ln,1iien deze econoaiache orae ~ 
stellen en zellbepaald te leven, en o..aa-t. 4.it. ae aut·óri.tei-t
ea ,:üet in hun pl:,,nnint -en beh.-si~ uit.kwa.n moeat cUil 
vernieti,:d worden, soa1a elk project van: een €1:o·ep mensen 
die z:i.~ daadwe.rka~ ..-erzetten,. ~oals bfjYooróeeld het 
P~R:.V~~ Het Yes-ticen vait 4e bibliotheelf op deze 1okatie 
hebben ae lleleid-saal(ere -n.n be, kapi.taal. al.le~n gGdaari o• .J 
Eo een llig. te drijven tueaen de mensen" zod~t &'ij ~onder pro
bleaan hu~ ~iaka plannen kwinen doo~oeren. 

OlGABISEER llE1' VEiZEf 
V'UUtt~IC. DEZE !OOMOMIESE 0RD~ 

S1'R1Jl>ENDB dNUB.LD ICLAUS JlriGEN RA!r!Al 
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Op 25 november 1960 bezochten drie vrouwen in de Domi.nicaanse 
Republiek hun mannen in de gevangenis. Ze worden door militai
ren geglJzeld, verkracht en vermoord. 
Deze gruwellJke misdaad was de aanleiding om 25 november uit 
te roepen tot internationale protestdag teg.en geweld tegen 
vrouwen. Dit gebeurde op een feministiese bljeenkomst in 1981 
in Bogota (Colombia). 
Sindsdien worden elk jaar op die dag in lat~-amerika protest
akties en -blJeenkomsten gehouden. 
In 1988 werd door de regeringsonafhankellJke FilipplJnse vrouwen
organisatie 'GABRIELA' het idee vnn een internationale vrou1Yen
protestdag opnieuw in gang gezet. 
In Duitsland werden in 1988 in verschillende steden akties ge
voerd met als tliema: sextoerisme en vrouwenhandel; op 25 no
vember. 

Tljdens de e.utonome vrouwenweek, die dit jaar van 8 t/m 15 
augustus in Heemstede is gehouden, heeft een groep van zo'n 
35 vrouwen uit heel Nederland met elkaar gesproken over 25 
november en wat we hier in Nederland zouden kunnen doen. ·· 
Daar is gekozen voor een landelljk thema: vrouwenhandel. 
Enerzljds omdat omdat dit onderwerp toch nog steeds vrlJ 
onbekend is en anderzljds erg veel voorkomt. 
Over de hele wereld worden vrouwen als handelswaar gebruik 
en gedwongen als prostituáe, dienstmeisje of huisvrouw te 
werken. Hieraan wordt door handelaren grof geld verdiend. 
Vrouwenhandel is een gevolg van de ongellJke machtsverhou
dingen tussen rljke en arme landen, tussen witte en zwarte 
mensen en tussen mannen en vrouwen. 

Om zoveel mogel!jlc vrouwen blJ 25 november te kunnen ·betrekken~f • ..,llo<I-• 
Heemstede gekozen voor een plaatselljke (evt. regionale 
aanpak.met veel informatieverspreiding. Het is wel de be
doeling om landelJJl!: gebruik te gaan maken van dezelfde 
informatiefolder, dezelfde muurkrant en hetzelfde affiche. 
Deze worden door een voorbereidingsgroep gemaakt en op 
29 september op een le.ndellJke vergadering besproken. 
Teve~t:orden er dan ideëen uitgewisseld ove: wat je op 
de 25 zou kunnen doen en wordt de financiele kant van 
de zaak besproken. 

WlJ hopen dat zoveel mogelijk vrouwengroepen b~ elkaar gaan 
zitten om aktie te onderne~en, demonstraties te organiseren, 
intormatiebljeenkomsten te houden etc. 
En dat iedereen op 29 s eptember naar Groningen ko~t voor de 
landelljke vergadering. Deze wordt gehouden in Intokafá 'Kruis
linx', Grote Kruisstraat 4, om 14.00 uur. (zie kaartje) 

Tot slot: willen jullie deze oproep plus de blJgevoegde 
konsept-intormatietolder zelf kopiëeren en aan zoveel moge-
lljlc: vrouwengroepen en individuele vrouwen doorgeven. 



Wie meer informatie wil, kan bellen naar 050-144099. 
Voor brochures e . d. over vrouwenhandel kun je ook schrijven naar: 

Vrouwengroep 25 november 
Postbus . 828 
9700 AV Groningen Vijf verdachten van 

vro~we!_Jhandel vrij 
d(!O( procedurefout-

. door Fred Pruim 
. BOTl'ERDAM, zaterdar 

Door een procedurefout van jmtille heeft de Rotterdamse 
rechtbank risteren vijf verdachten van vrouwenhandel ont-
alaren van rechtnervolrinr. · 

Omdat de vier Filippijnse niet meer In om land zijn en 
meisjes die In 1989 aangifte vrijwel onmogelijk in hun ge· 
deden van vrouwenhandel, boorteland zijn op te sporen, 

1 
heeft Justitie niet voldaan aan 

. · een rlchUijn, die op 24 mei 
1 1989 door de Procureur-Gene-
/ raai aan de hoofdofficieren 

• 1- van justitleisverstrekt. 
q/ 1 Volrens deze richtlijn moe
> I ten de slachtoffers van vrou-

wenhandel, die dHrvan Hn
rifte hebben redaan, be

l achlkbaar blijven voor het on
) deaoek en de berechtinr van 

de verdachten. Zo moeten de 

a 

1 

Hnreefsten bijvoorbeeld 
kunnen worde.n reboord door 
de verdedirinr van de ver
dachten. De meisjes In deze 
zaak zijn echter vorig jHr al 
(op ataatskosten) op het vlier-
tulr nHr Manila cuet . 

De Rotterdamse rechtbank 
oordeelde gisteren, dat daar
door de vijf verdachten (en 
hun verdedigers) In hun be
langen zijn geschaad en ver-
klaarde het openbaar ministe
rie niet-ontvankelijk. 

De vijf van vrouwen.handel 
verdachte mannen zijn allen 
van Belgische afkomst. Ze 
zijn ei8enaren van een aantal 
sexclubs In Nederland, waar
van drie In Rotterdam. Ze 
werden ervan· bescbuldled, 
Filippijnse meisjes via een ar
tiestenbureau op Cyprus naar 
on., land te hebben gelokt. De 
meisjes zou gezegd zijn dat ze 
als danseres konden komen 
werken,-maar volgens de aan
klacht werden zij gedwongen 
tot prostitutie. · 

De zaak kwam aan het rol
len, nadat een van de Filip
pijnsen in een onbewaakt 
ogenblik kon ontsnappen en 
de politie waarschuwde. ' . 

1,-



KON SEPT- VE Rl<LARIKG 
25 DOVellber: InteJ:natiooal.e 
Protestdag tegen Gellel.d tegen 
Vrouveo. 

Nederland en vele andere landen. 
Misleiding en uitbuiting van vrouwen 
en ronduit racistiese praktijken 
vormen de kern van zulke malafide 

landelijk gekozen thema: Vi:omleobandel.. post-order huwelijken. 
Ook is er sprake van vrouwenhandel 
wanneer een vrouw in eigen land als 

waarca 25 november'? prostituée werkzaam is geweest en 
25 november l 960 bezochten 3 onder valse voorwendselen (bijvoorbeeld 
vrouwen in de Dominika.anse Repu- "in een rtederlands bordeel zul je veel 
bliek hun mannen die in de gevang- meer geld verdienen onder betere om-
enis zaten. Zij werden toen gegijzeld, standigheden", terwijl zij in werkeliJ'Jc-
verkracht en vermoord. N.a.v. deze heid in miserabele omstandigheden .onder 
afschuweliJ'Jce misdaad werd in 1~81, dwang en uitbuiting komt te werken) 
tijdens een feministiese bijeenk6mst naar het Westen verhandeld wordt . 
in Bogota (Colombia), 25 november Het is van' belang om hierbij te benadruk-
uitgeroepen tot internationale ken dat natuurliJ'Jc niet alle buiten-
protestdag tegen geweld tegen vrou- landse vrouwen die hier als prostituée 
wen. of dienstmeisje werken, slachtoffers van-' 
Sinds 1~81 worden in latijnsamerikaanse vrouwenhandel zijn. 
landen '!eder jaar protestakties/-
bijeenkomsten georganiseerd door Handel, de llllil.dtt, van vraag en aanbod. 
vrouwenorganisaties. Een zéér belangerij'Jc aspekt van de handel 
In 1988 werd door de regeringson- in vrouwen is het financiële voordeel 
afhankelijke filippijnse vrouwen- voor de handelaren. 
organisatie GABRIELA dit initia- De vraag naar buitenlandse vrouwen 
tief overgenomen. wordt gekreëerd door een se~sistiese 
In Duitsl and werden in 1988 in en racistiese beeldvorming . Bijvoorbeeld 
verschillende steden akties ge- in de meeste seks-advertenties voor 
houden tegen vrouwenhandel en buitenlandse vrouwen zijn 'exoties' en 
sekstoerisme, op 25 november. 'slaafs' kernbegrippen. 'Exoties' wekt 

Dit jaar is tijdens de landeliJ'Jce 
autonome vrouwenweek in Heemstede 
( in augustus) besloten om vrouwen
handel. te kiezen als thema op 25 
november a.s. in Nederland. 

Vrouvenhaodel. is één van de moderne 
vormen van s lavernij en is een zeer 
sekse-specifieke vorm van geweld. 
Het gaat om seksueel en ekonanies 
misbruik in een afhankeliJ'Jce si tua
tie. Vrouwenhandel is het onder valse 
voorwendselen naar Nederland halen 
van vrouwen uit met name derde
wereldlanden. I n Nederland worden 
zij gedwongen om bijvoorbeeld in de 
prostitutie te werken. 
Maar vrouwenhandel is niet alleen de 
handel ten bate van de prostitutie. 
vrouwenhandel is ook handel ten bate 
van andere arbeidssektoren, zoals 
de handel in dienstmeisjes. 
Vrouwen worden eveneens verhandeld 
als huwelijkspartners. Bureaus die 
bemiddelen tussen vrouwen uit 
derde-wereldlanden en westerse mannen 
floreren in Duitsland, Japan, 

nieuwsgierigheid en verwachtingen. 
'Slaafs' belooft onderdanigheid. 
onder invloed van het sekstoerisme 
naar landen als Thailand en de Filippijnen 
is in West Europa de vraag naar buiten
landse vrouwen gestimuleerd. 
Het ronselen van vrouwen in derde- wereld
landen is helaas niet iooeilij'Jc. In deze 
landen van herkomst (Colombia, Domini
kaanse Republiek, Chili , Ghana, Indo
nesië, Thailand, Filippijnen) is de 
ekonomiese en politieke situatie in het 
algemeen genomen zeer kWetsbaar en on
stabiel . Sinds het kolonialisme zijn de 
landen afhankeliJ"k gemaakt van westerse -
landen. De slechte en snel verslechterende 
situaties in derde- wereldl.anden zijn o . a . 
een gevolg van de zich opstapelende 
schulden. Schulden van arme landen aan 
riJ'Jce landen, omdat riJ'Jce landen hen 
via de wereld Bank en het IMF allerlei 
kostbare 'ontwikkelingsstrategieën• 
opdringen. Er wordt alleen geld geleend 
(i.p.v. teruggegeven) aan arme landen 
wanneer betreffend land doet wat het IMF 
of de Wereld Bank van hen eisen. D.w.z 
dat de bevolking hard moet werken, ter
wijl hetgeen zij hiermee verdienen naar 

l tli 



het Westen stroomt. 
Van het geleende geld (waarover 
veel rente kant) worden vaak on
zinnige projelcten gefinancierd, 
waar enlcel een elite van profiteert. 
Het is begrijpelijlc, ja zelfs vanzelf
sprelcend, om uit een land waar, 
- de lonen zeer laag zijn , 
- de gemaalcte winsten wegvloeien naar 

het Westen, 
- (vakl:xmds)organisaties verboden 

zijn, 
weg te willen trelclcen; om te over
leven en om elders geld te verdienen 
voor je familie . 

~ Door deze situatie is het ronselen 
van vrouwen als ' handelswaar' niet 
moeiliJ'Jc . Migratie is een strategie 
van vrouwen om hun eigen situatie te 
verbeteren. 

vrouwenhandel is een schending van 
het recht van vrouwen om te be
schilclcen over haar eigen lichaam en 
leven. 

vrouwenhandel is een schending van 
de rechten van de mens. 

vrouwenhandel is géén marginaal 
verschijnsel. Het vindt systematisch 
plaats, verspreid over heel Neder
land, verspreid over de hele wereld. 
JaarliJ'Jcs worden er naar schatting 

honderden vrouwen door handelaren naar 
Nederland gehaald. 
Veel vrouwen hebben geen zelfstandige 
verblijfsvergunning en zijn volkomen af
hanlceliJ'Jc van hun handelaren. 
Wanneer zij getrouwd zijn met een neder
lander, hebben zij de eerste 3 jaren van 
zo'n huwelt'k: geen zelfstandige verblijfs
vergunning. Dus als zij bi Men deze 3 
jaar hun man verlaten, moeten zij terug 
naar het land van herkomst of illegaal 
in Nederland verblijven . 

Vrouwenhandel is een vorm van geweld 
dat in onze &igen omgeving plaatsvindt. 
Het is van belang dat 
*wij ellcaar over vrouwenhandel informeren, 
*wij solidair met ellcaar zijn en slacht-
offers van vrouwenhandel helpen uit de 
onderdrulclcende situatie te komen, 

*wij de nederlandse overheid aanvallen 
op hun restrilctieve vreemdelingenbeleid 
en s l ap vervolgingsbeleid t.o.v. hande
laren, 

*wij regering en bedrijven schade toebrengen 
omdat zij mensen, met narre in derde
wereldlanden, uitbuiten ten behoeve van 
hun eigen belangen en de westerse 
ekonomie. 



Onlangs was er ook een uitspra~k over 
meqalomania in rotterdam ("i1e, ~1et"ohd«) 
in het schofterige vonnis zat nog een 
extraatje:de rechter wees de bewijzen 
van onvermogen die de krakertsters aan 
hun advokaat _hadden gegeven af omdat hij 
niet kon kontroleren of dit ook inder-

~ ·'· r,P 

~: 
daad de ~~oniem gedagvaarden botrof . 
met andere woorden de krakersters mogen 
zelf hun advokaat betalen want de staat 
draait niet op voor de poen zoals ge
bruikelijk en wettelijk geregeld,kra
kersters hebben dus geeb recht op gratis 
juricHose bi jstand.dat wordt gezellig zo. 
~un rechtsorde is de onze rliet. 

~ J1.~'tt olb $ o"J~t-,J 01~· 
. -~~~ ~"'1' ~ 'o~ Inter!orce ;{ijnhaven :lotterciam o.v . eist ontruiaing 
VJ'./ va.n het pand. Niet omdat= een bestemming hebbell voor het pand, maar 

om net leeg te laten 5taanl! De redenatie is als volgt:"De kantorenmarkt 
is ingestort,•r staat vetl leeg en als een pand gekraakt is, is het moei
lijkar te verhuren/Yer!.<open dan ·-.an .... r het leeg staat. D&Arom 11oe t er 
ontruimd worden, dan is er nog een kleine: kans dat er een gegadigde ge
vonden zou ku.ru!en -.,oi::den."Zijn àe huidige be><aners: el\ oew.ooasters dan 
so.ms, geen gegadigden??? 

Arrondissement:i-Rechtba.nkpres:id=t mr. L.F.D • . ter Kuile kon' zich tn die 
leegstantlsredenatie w~l Yinden , sterker nog, toen · hlj op 9 , augu$ttls: het -
vonnis: uitsprak lie.t hij w.eten dat:"Krakea nie:t binnen h&t systeem past.· 
om •rorvolgcns de: on truimingsda tu111 op vij! dagen na 90 tekening van lle t 
vonnis: vast te s .telle11. Rier111ee is leegstand e,en ontruimîngs:grond ge-;
worden e.n heeft de recbter opnieuw bewezen d.t de "'8t altijd uitgel~gd 
wo1·d.t :en gwts.te van speculanten en ander& z:ogenaa.cnd'e eerlijks zakenlui.: 

13El<L.IJN 
Een paar Chaossen ge leden werd er bericht dat in Berljjn a lsnog de 

diens tplicht zou wordèn ingevoerd voor ieder mannelijk persoon tlm 

)2 jaar. Dit i s iets veranderd: ieder mannelijk persoon t/m ll jaar 

moet nu in dienst. Een aantal mensen ontspringen nu de •dans, maar een 

poot aantal dus niet. Een aantal mensen wil nog steeds totaalweiger en. 

In duitsland betekend dit negen maanden zitten, eruit komen , alsnog in dienst 

moeten, dus weer negen ·maanden sitten, en dit kan je nog een keer overkomen , 

In totaal du~ xa dik twee j :~ar. zitten. Van verder nieuws word je 

natuurlijk via dd Chaos op de hoogte gehouden. 
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SINDS 8 JULI 1991 ZIT IOLAND YOOI 7 NAANDF.N IN DE BAJES. 
DIT VtCENS ANTl•IIILITAIISTIF.Sf. AlTlf.S; f.EN NUND YOOI 
AITI ltl 140 , Tf.Cf.N HEN f.N VELE ANDEIEN TOECEPAST TIJDENS 
llf.T YIEDES•A&TIEUNr•NOOIEL IN YIF.INOUTEN or 6·11·'88, 
f.N l NAUOf.N VECF.NS DE t l,OOF81Jl.tNAlT I E 1M CILZE·IIJEN. 
o, 9 f1i81UAII 1?89 CINCtN lOLAHD EN AD DAAi Df. LUCHT• 
NACIITIASIS or. Nf.T BENULP VAN TWEE tlOOFIIJLEN ONTNAN• 
TtlDf.N ZIJ ttN DAAi OPGESTELDE 'IIAWt' LUClfTDOELUltT. 
or. UTIE ' YU UHTTU TOT WATEIPOHP[N ' WAS cr.st.ur.D: 
nr.zr. UHT 7.AL NOOIT NEtl NF.T LUCNTIUIN INCtSC" OTtN 
IUNNIN vo1or.•. Nf.7 ONtLAAI NAIP.N YAN OF.ZE IAIET (SCHADE 
1,) NILJOEN) WAS ECNTEI NI ET Dt ENICf. IEDtN YOOI DE 
AITlt. tEIST EN ~OOUL NI UEN AD P.N IOLAND DIT CEDAAN ON: 

• TE PIOTESTf.ltN Tf.CEN DE YEINlf.UWIN~ 
YAN NET SYSTEEM YAN LUCNTDOELIAt[TTEN . 

• UIT SOLIDAIITF.IT NET tf.F.S lONINC f.N 
C:0 VAN HtlLt. ZIJ NOESTEN DE OAi ERNA 
Tf.lf.CIIT STAAN WECENS f.EN lLOOFIIJLEN• 
HTIE or I JANUUI · 1989. 

• ON F.f.N DAAD T P. STELLEN TECEN NtT HIL• 
JAIUf.N YEISLINDtNDt ~ILITAIISN[. KIL• 
JAIOF.NDlt YtEL BETEi ltSTEP.D ZOUDEN 
IUNN[N VOIDEN IN EU VEIELD Dit 
YF.RZlf.tT F.N Vf.lCIFT ICD IS? VAAI I N EEN 
CIOOT DEEL VAN DE NENS~ EID IIONCEl LIJDT . 

IN Ti ctNSTELll#(, TOT AD, Dit IF.EDS EEN CEDEELTE VAN ZIJN 
STIAFTIJD HEEFT UI TCEZET EN . NOtT IOLAND NU DUS DE vout 
7 NAANDf.N, lleLP MEN Olf. T I JD 00011 I.ET DUIYOOI or AAN· 
tONOICINCU VOOI LAVAAIDEHONSTUTIES IIJ Dt ' OAJf.S EN 
SC~IJJ[ IQIAND NAAR MAITELUSTI ~IEIOHDEI STAAT MET ADltS, 
Nr.tN YOIII EEN DEZOEt UN IOLUD EYEN tONTAtT OP NET D[ 
STEUNCIOU . 

(" NIET MET SLOPEN VAN WAPENTUIG rs MISDADIG, 

Jc..~t,; ~~- MAAR DE PRODUKTIE ERVAN ! 

l>I w elr~N~E 
v N {)oltT W IJ l{J.N 2 
1701 Sf • ~WW. 
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,,,,,,1.k: dfe blij dat-it niet int rkz 
woon,ha.d'k Tandaag t IOTeelste Terjaar 
sfeeeje waan bijtewenen,was er weer g 
een gezond gekanker verscbenen,zou die 
chaos toch bijna Terdolld politiek blad 
worden,metbgeleuter over reputaties in 
de kolofon,veel bladzijden over+/- eu 

ropa,en weinig krakerijbedoeningnieuw 
s uit stadtaf en toe een huisje gekraa 
kt (zijn die plannen voor dat eetcafe 
l--1'---'-" ITD,_ ·· .. . r "...-,--;- , , 

al een beetj·; - g";.a; te -worden), rkz geef 
t een feesie,kruisstraat kalkt zn/dr e 
i'gen straat vol,mazzo in staat van con 
tinU kroeg-hotel,nu ook wat geradio't 
in stadl,veel concerten (platen van haf 
enstrasze en DS in de handel), en de llll 

shroom-attack t-shirts sijn nog steeds 
niet op,effe wat over 2 chaossen terug 
over de krakerij: van ••pa en de twee z 
oona•:11gt toch wel' beetje anders,uit 
betrOU1'bare bron; pa is deal'er en de zo 

ennen junk,pa het t du;;=slim beke1 
ken zo'n zel:t'Toorzienend familiebedrij 
f,en heeft ook nog een adres voor zn ~ 
ueiness nodig,dat stond dus niet int 
nieuwablad,en dus ook niet. in de .chaoe ~ 
,haha,geen festivals in etad te bekenn 
en.wel in eindhoTen,ao,grpnn vrijdag o 
p doorbreekdeeleur-weekendtrip naar ei 
ndweghoTen,wegene natuurlijk weer onmo 
gelijk one11111enhÎÎngend vertrek heel du 
ex-bunker enz niet gezim,mooi wel dat 

DS nog moest spe en,an ey can p e:f, 
fffffff good,werd nogal drukke boel vo 
or t podium -op t podium wes t trouwen. 
e ook 2 111.ena drukker geworden-,te pleu 
ria zweten,uer ne-en dan swingen,la, 
atste restje aahoenen aan stukken gepo 
go't,en gTd hebben ateU.tje teringlij 
ers, tijdens wat lli.nder heldere ogenbli. · 
leken, '1111 • (ahllm) pet gefreakt, "t;e beroe 

draaien,mooi even die.woo 
g wakkeraohudden,,tikk:etikketilctak,,tis 
harsti.kke 12 uur,is me net door t tis-o 
orlog burgers-waarsohuwings-sirene (kda 
ebt dat die krengen taboe waren Tr ··1daa 
rt) de oren ingetoetert,tis maand jip 
pie,fiipperdag,hmmm,moet vandaag elgenl 
ijk ook nog gewerkt worden,ohaostyperij 
,nog meer posters voor mazzoooncert ron • 

Maal{ ·van rondl,omem 
· een spannend spel "ij] 

ril simpel oa bij concerten e.d. aomeon M ' · • ·· ens 1s 



angen -omdat men 2 dag tevoren nog lo 
opt te zeuren hoezo woen...,_ag conoert ?. 
ja woensdag conoert. !- eerst maar effe 
van t buiten,de zon ent ochtendmedioij 
n genieten,tadam tidam,rediomuziekje er 
bij,met zo'n gezellig keUTelende bekend 
e nederlander,1 2,nije filter,hupsakee, 
laatste lt'l'lak koftiegrut erin1 drup drup, 

ënÖok ongezond voor de chaosscbrij~eri 
j-inapiratie,maar wonderbaarlijk genoeg 
bevind ik mij enig later toch op We§. na 
ar de copyshop1 j3wel er ia nog hoop,ech 
ter t lot schijnt ter niet mee eens te 
zijn;bij aankomst blijkt hele k1jk int 
jat (of meer?) plotseling getroffen doo 

J r stroomstor1ng1 alles stil,donker binne 
.J n,er wordt niet gearbeit,t personeel dr 

n toe dwitser doorheen zweven,en uur 
• .- Hr- · ezig met meeat weirde ijzerdraadconst 

· : .. ~ uctiee door de bus om nog beetje gelui 
llffl1%7'.··,.·hi·; d boTen t geruis u1 t te horen, enne,naa 

l\"-'""""""''"'l,llt. i t zo Tan die Tan t papier TOorleea et 
·;~:~·. 1~ emmetjea graag, en hoezo zo keurig bele 

... .J. iffüi! efd ( 1iet verslag -..an deze • •.blabla •• 
uk ez g met nut gen van ijsjes en a krijgt u nu te horenY,kleine Tergitsin 
nder zomers geoonllU.Jeer,met m laatste/ wellicht,wel een leuke verzameling 1 
eerste restje motivatie iat nu gedaan,d _ Il//" • ~z'J;;;f' : \\\\'~· ~ 
an maar bezoekje brengen aan openjonge -~ - ., . _ '1~ ~.Dr. ~ · 
enoentrum epinello,onbezorgd geniwten· iedjee g~o~nu.nog- z en eon:thoude 
an enen biertje,bij kaarelicht,hopen op n waneer de boel de lucht in ia, tot b 
nog een etrÓometoring,maar dan savonda, esluit t mazzo-weerberichtJzonder etor 
·ent da's véél' leulcer ,die avond di ingen doe 28 augustus kermis doorgekome 

n,aleehte een kort plaatselijk etenenb 
uitje ia langs komen drijven, binnen h1 
eld ment deze week wederom niet droog 
aan de _bar was zelfs sprake van enkele 

' . ., 
~ .,. . . . ,: -:fè.~-- . 

ldil11.metere sneeuw ••• . ,dan nog een nag 
ekomen beursbericht1111a1;zo-kasboek atge 
lepen week,beg1.n.atan~1/Oo,oo ,eindstan 
41/0O,OO ,een dank TOor uwen aandacht, 
mme,doe holamat een lol en Tieit gala 
ria lcropawolde,vrijdag de feestelijke 
opening, t gezond ge~er ie bij deze 

gesloten. 

.. , J 11 




