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? zijn er weer, die ECHTE Groningers die 
" tverkoren willen worden tot Groninger 
~n het jaar. Dit jaar een speciale ver
~ssing: twee smerissen van wijkbunker
,ord, korreweg 5 staan genomineerd. 
~ bullebakken heten Wallinga, J .J. en 
~fferts, N .• Ach en dat zij in hun promo-
efilmpje op tv toevalligerwijze een 

~akerster arresteren die een postbode 
~molesteerd heeft(?) daar krijg je 
ich minstens een rolberoerte van. Die 
~egen we overigens ook van een citaat 
~t de burgerlu'ke media 

Die 
regen we overigens ook van ene Jan 
ichternaam doet er niet toe) die bij 
~ NN werkt en wat woorden heeft uit
?braakt tegenover de burgerlijke media: 

' Na lang zoekén stuit ik dán Ïoch öji een 1 

· wat punk-achtige jongJ!n die beaamt een 
• echte actievoerder te zijn. Hij heet Jan -1 
"Mijn achternaam doet er niet toe" ., is 
26 jaar oud en woont sinds 1982 in kraak
panden. Jan geniet een _uitkering. werkt 

. bij het kraak-actie blad NN en kookt bij de 
volk.skeuken in Tetterode, waar mensen 
tegen kostprijs kunnen eten. ,,Een van de 

· laatste restanten van de beweging." al-' 
.. dus Jan. .. Op het moment loopt het heel 

slecht; te weinig mensen die er wille(I 
werken.:: . ·(Trouw 24/10/.'911 

t • • Jf •• I 

/sernogleuóv,.:vande~ing1 
f :. , - . -~=-··~.:::·. ,· t~-· .. ,~ .· .... 
: .. Ach, dat dood verklaren van de kraakbe· 

weging altijd ... Het klopt natuurlijk dat 
·die niet meer is wat ze geweest Is. Maar 

• je kunt ook zeggen dat u voor een deel 
·. bereikt heeft wat ze wilde. Óe leegstand 

is opg~heven. rn ieder geval in Amster
dam. Het is heel moeilijk hier pog ee 
huis te vinden dat langdurig leeg staat. , 
De 'speculátie is natuurlijk ,vet verdwe

,nen, maar de meest schrijnende gevallen 
· van speculatie en langdurige leegstand ,=::::;;~...._ 
wel" .. :· .. ~· . · ; · · 

.\ , .... 

. 
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Lieve Jan, geloof je nu echt dat de leeg
stand is opgeheven? Of heb je één knup
peldreun teveel gehad ..•... Zouden ze bij 
de NN een virus hebben opgelopen waar-
door ze allerlei r are dingen zeggen, 
schrijven en publiceren. Antifascisme 
houdt toch o.a. in dat je niet gedis
krimineerd wordt ongeacht waar je van-
daan komt! 1 En juist n.a.v . het antifa-
NN benefiet sti~t het van de diskrimina
tie in gepubliceerde artikelen. Groningen 
dit , Groningers dat, alle Groningers maar 
over één kam scheren. Blijkbaar hebben deze 
antifaAq hun antifa zijn nog niet eigen ge
maakt. Over diskriminatiê gesproken . Al]o 

Groningers zijn blijkbaar hetzelfde omda':( t 
Noorden een apart l and is voor randstede~in~ 
gen. HELP FASCISME DE WERELD UIT ! ! ! 11 
Nog meer positiefs: iedereen loopt weer kans 
gepakt te worden voor het opvroliJ'ken van de 
stad. Grón. is 5 plakzuilen "ru'k" wordt ons 
allen nadrukkelu'k medegedeeld. Geen kleuren 
meer op muren alles even clean. Het is weer 
geweldig shit . 
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HEl~FSTSTC)l~ME N 

Jkraak 
Aan de Noorderbinnensingel is een 
huisje gekraakt. Schijnt van de ge
meente te zijn. Hartstikke tof dus . 
Volgende keer meer nieuws . 

Jtileer kraak 
Gekraakt aan de Griffestraat: een 
pakhujs. Door voormalige lcraak
wacht !_ Zo moeten we er meer oppor
ren. 
Ook eigendom van de gemeente. Die 
zit nu een beetje te dreigen. Ze 
hebben het zogenaamd aan een ~otor
klub beloof d ( ook als kraakwacht 

• Onbekenden hebben vannacht 
tegen half vijf 27 ruiten ingegooid bij 
het adVocatenkanlOOr Vos, Seidel 
en Plas aan de Oude Boterin
gestraat Mr. W.A. Entzinger van 
het kantoor onderschrijft het ver• 
moeden dat de daders in kl' ""n 
van krakers moeten worde r 
zocht. Het advocatenkanlOOr -e 
afgelopen dagen betrokken ge
weest bij een aantal kort gedingen 
over ontruimingen. "Waarschijnlijk 
is er een link lussen het ingooien 
van de ruilen en één van de ropen
de zaken," aldus Entzlnger. Hij 
spreekt van • dezelfde storm als an
derhalf jaar geleden'. 
In mei vorig jaar, tijdens de perike
len rond de ontruiming van het ge
kraakle Wollers Noordhoff-<:om
plex, werd het interieur van het ad
vocatenkantOOI' dOOI' de krakers 
vernield. Foto: Han de Graal 

natuurljjk ) en die zouden best wel 
eens lastig kunnen worden xant je 
weet het maar nooit met dat soort 
gasten. 
De gemeente als lcn~kploeg, verdomme. 

oude kijk 
De uitspraak was afgelopen woens
dag daar: binnen vier dagen oprto
ten. 
Op zoek naar meer i nformatie vonden 
w1j een briefje opde deur van de 
volgende s·trekking: "Aangezien w1J 
verdreven worden vanwege eigendoms
recht en leegstand, verhuizen w1J nu 
naa.r het V .r.c. ( vredes-info-centrum) 
in de Steentilstraat. Vanaf 6 no
vember zijn wjj daar geopend" . 
Voor al je linke, anarchietiese ter
reur-lektuur kun je nu dus daar te
recht. 

e CliAOS- redax is trouwens benieuwd 
noe lang het V/I . C. nog bestaat ale 
de speurneuzen van de gemeente hier 
achter komen. Ach , die weten het na
tuurl.ijk al lang en zitten nu koorts
achtig te vergaderen hoe ze de boel 
kunnen oprollen. 
Binnen-kort wellicht een }cjjkje ach
ter de schermen! 

P . S. Het ltraakspreek"tur schijnt ook 
meeverhuisd te zijn r•chting 
SUentilstraat . 

Demons1ra t 1c t egen 1msn 
~ 

Zater dag 9 n ov ember ____ . 
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Wil j e meer wet en of i ets · ·· ·- ·· 

or gan i~eren kom dan op donderdag 

·1 november om 20 . 00 uur naar v . I.C 

Stee!1tilstr aat 38 Gr oninf;en . 
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(c,~~êfl~~ç~~[29/1() 
Oo 4 jul i 19 91 besl oten een 
aan tal vr ouwen h un woe de te 
ui ten over de ~ 
J itbuiti ngsprakt1 Jken van 
Jeze doe - t herapi e ver liep 
a l te succesvol vanwege 
allerhande p l otseling 
opduiken de s norre mansen van 

a ndom e n de politi e. Dez e n 
ekeken vol inter esse de vri Je 

9xp ressi e op het C&A gebouw i n. 
·e her estraat . 7 dich tgever fde 
u i ten , 2 rui ten die voor de=~.-~~~-~--~~~ •. 
elft bepost e r d war e n ' i e mand ;=1:r:i:.-· 
ad "Ct.A u i t buit" op d e stoe p · ·-~-~ 
ever f d en 2 uur 1 ater kwa m men ~. ' 

· at de o nt dekking dat h e t slot , 
. a n de achte r kant dichtoelijmd 
as . Er volgden e n ige ~ ä ...._, -· 
nnavol g b a re psychologi ese ' ~ - 
r o j ect ieprocessen, wa arbij dë ~ 
a ndo mman geheel bel a ngel a a s _:;:::.;:; 
et voortouw nam. Al s r esultaat 

i i e r van g ing men over t o t 
r r estatie van u itz i chtgroep 

'de da khaasje s " die jui st op 
e n nabi jgel e gen dak aan éen 
r oege mo r gensessie waser·~ 
egonnen. Inmi-dde l s z i j n we· 
a n gel and bi j C&A deel 2 , ~}&. 
aarin de 6 opgepak t e vr o uwen 
oor de rech ter moeten kome n . . 
p 29 o kt ober was het dan 

over eenkoms t te =ien tussen de 1 
poli tiefot o 's e n de vr ouwen d ie 
voor haar stonde n. Ze wou dat 
de v rouwe n net zo'n gekke bek 
zouden trekken als op de 
foto's. Dat ging dus mooi niet 
door , had de rech ter ook maar 
zo' n i nteressan te snor moeten 
hebben . Na nog wat kl achten 

kome n gingen de v rouwen eve n 
zitten. Dit was wel even 
aanslag op hetr:·~. ..I:' ,· 

autoriteitsgevoel van de 
rechter : "had ik jullie gezeg 
dat je kon gaan zitten!" . Doe 
je al d i e moei te door een gekke 
jur k aan t e t r ekken , vinden d i e 
meisjes hun moei e benen 
bel angrijker als jouw gezag! 
Vol gens de offi cier was het e 
z waktebod om door middel van 
plakken e n ver fen aandacht voor 
een pr obleem te vrag en . Hij z ei 
d a t er andere mani ere n waren om 
j e ongenoe gen te uiten . Wat een 
goed idee! Dus , C&A e n andere 
kap ital i ste n we esti]m, _ 

. gewaar schuwd, a l s jullie nu 
ni e t ophouden met onderdrukk n 
stemmen we a l lemaal op een 
ander e partij! Hij eiste f300 , 
boete . De a d vocat e voerde aan 

niet aan het werk gezien , 
ze alleen maar zien we gr e 
Afgezien van de verkl~ri n g van 
de randomman was er helemaal 
geen bewijs . De rechte r besl o 
de vrouwen vrij te spreken . 
Niet omdat C&A een klotebedri j f 
is, maar omdat het bewijs te 
mager was. Als de officier niet 
in hoger beroep gaat kunnen de 
vrouwen weer rustig doorgaan 
met het breien van warme sjaal ~ 

C&A DOOR UITBUITING 
TOCH VOORDELIGER! 

Op 29 oktober moeten 6 vrouwen in Groningen 
voor de rechter komen. Zij worden verdacht van 
het beplakken en bekladden van enkele ruiten 
van da C&A in Groningen Wij protesteren hierbij 
tegen da uitbuitingspraktijkan van C&A en andere 
kledingbedrijven. 

Al tijden is bekend dllt bedrijven zollla Cs.A voor 
een hongar1oon1je kleding laten produceren in da 
derde wereld. Sinds enige jaren wordt het 
trendgavoaliga daal van da kleding waar in het 
westen geproduceerd. Dit gebeurd in aan darde 
wereld om de hoek: in illegale lltalie~ en door 
thuiswerksters. Da bedrijven die de kleding 
verkopen doen nat of ze niet weten hoe hun 
kleding wordt geproduceerd. Dit terwijl ze de 
ellende in da atelie~ Juist veroorzaken omdat ze 
maar heel weinig voor da kleding willen betalen 
Arbeider/sta~ worden steeds meer opgejaagd en 
steeds minder betaald om te zorgen dat da grote 
kledingbedrijven hun hoge winstmarges kunnen 
houden Voor een bedrijf als C&A is 1 00-200% 
winst normaal. Da familie Branninkmeyar is dan 
ook da rijkste nederlandsa familie. Ze hebben 
aan vermogen van 4.2 miljard gulden. 

pn1s koo1en ...... fnkoms1c.n 
lJIWwerbtcr •.oo 2.10 1,90 9S atelie, 1,.00 11.SO 2..SO $,000 
ruuc.M&ne1e.1 l0.00 13.00 7,00 70.000 warenhuis so.oo 12.00 18.00 180.000 

uit:'C&A, da stille g igant' 

Da maesta mansen dia in da ateliers werken zijn 
illegaal in nederland. Omdat ze altijd het risico 
lopen het land te worden uitgezet kunnen ze 
weinig eisen stellen. Ze zijn gedwongen een laag 
loon an slechte arbeidsomstandigheden te 
accepteren. Bedrijven als C&A komt dit wel goed 
uit Met legale arbeider/stars zouden ze nooit 
zoveel winst kunnen maken. 

Dlttoont wal waar aan hoe hypocriet het 
nadarlandse vraemdelinganbalaid is. Aan da ana 
kant klagen over "horden· d ia da grenzen 
bestormen. Terwijl zonder dia 'horden' daze 
economie onmiddelijk de soap in zou lopen. Wie 
is hier nou eigenlijk da profiteur ?I 

29/10 

Er is al veel aktie gevoerd t8gen CSA an andere . 
kledingbedrijven. Akties zijn vaak mat name op 
C&A gericht omdat CSA het groot3'18 
kledingbedrijf ia met aan marktaandeel van maar 
liefst 20'lh Er ia gefolderd, krities gewinkeld en er 
wordt op andere manieren iFlfonnatie va~preid. 
Wij danken dat bedrijven zoals CSA slechts dan 
een kleine koe~wijzig1ng zullen overwegen als ze 
het vuur na aan de schenen gelegd krijgen. 

Wij vinden het absurd dat 8 vrouwen nu 
beoordeeld worden en niet da bedrijven dia ten 
koste van alles winst maken Of deze 6 vrouwen 
nu wel of niet 'C&A buit uitl' op da stoep hebb en 
gaachra_van maakt ons niet uit Ons gaat het 
erom dat C&A uitbuit en wij ondemaunen 
daarom der,,alijka akties tegen Cs.A. 

Wij eisen 

Dat d'e arbeider/sters worden gelegaliseerd en 
niet de uitbuiting • 

Dat bedrijven zoals C&A alleen kleding 
verkopen die op verantwoorde w ijze 
geproduceerd Is, d.w.z. : goed loon, goede 
arbeid110mstandlgheden en recht op 
organisatie voor de arbelder/sters. 

Dat C&A dit niet atwenteld op de klanten, 
maar zelf genoegen neemt met minder wtn!il:. 

Openheid over het Inkoopbeleid van C&A. 



BREEK BUSH' WERELDORDE 
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Geen interventies, maar sociale rechtvaardigheid 

Geen luchtmobiele brigade, maar betere 
sociale voorzieningen 

·------··---------·--------·--·-·--··----··--·-·------··--·--·---------------------·-···-- ............... .. .................. _ 
Demon~t~~~!~_9 __ november,_ 12.00 _uur, __ Het_ PleinLDen_ Haag __ 

Op 9 november komt George Bush naar Den Haag om daar besprekingen te voeren met 
Lubbers. · · 
We willen deze dag protesteren tegen het beleid van militaire en economische agressie 
dat Bush onder de noemer van Nieuwe wereldorde propageert en uitvoert. Datgene waar 
George Bush met zijn Nieuwe Wereldorde voor staat Is de afgelopen tijd duidelijk gewor
den; primitieve machtspolitiek en militaire krachtpatserij. 
We hopen dat mensen die voor een vrije en vredige wereldorde staan op 9 november 
massaal hun protest tegen de Nieuwe Wereldorde van Bush laten horen. 

~ Organisatie: ABC (Anti-Bush Commite), Telefoon 020-679.88.70 Postbus 85355, 3508 AJ, 
~ Utrecht Giro 33.79.71 Ln.v. AIK. Utrecht o.v.v. ABC · 

- Nieuwe NAVO-plannen, nieuwe oorlogsdreiging -----------

De NAVO Is, onder leiding van Bush, bezig met een reorganisatie. Eén van de doelen hlerblf Is de vorming van een 
snelle Interventiemacht. Het doel van deze Interventiemacht Is om zawri. binnen als bulten het NAVO-verdragsgebied 
op te kunnen treden. 
Het "handhaven van de Internationale rechtsorde" en het "verdedigen van legitieme economische belangen· worden 
opgegeven als redenen voor het Invoeren van deze militaire eenheid. 

- Nucleaire leugens ---------------------- -

De publiciteitsstunt die Bush leverde met de mededeling dat er belangrifke kernwapensystemen van de NAVO afge-
schaft worden geeft een versluierend beeld. • 
Het lijkt alsof Bush een werkelijk vrife en vredige wereld wil creëren door bepaalde kernwapens af te schaffen. Wat hij 

echter niet bij vertelde Is dat het typische koude oorlogswapens zljn. Deze zijn nu verouderd en kunnen dus afge-
schaft worden. ... 
Wapensystemen die wel binnen de Nieuwe Wereldorde passen worden verder ontwikkeld. Hierbij moet denken ean 
het SDI-project en de B-2 r'Stealth")-bommenwerper. Ook blijven de op het land gepleatste Tomahawk-raketten In 
gebruik. 
Ook op het gebied van nucleaire ontwapening Is er dus niet v9?1 reden voor vreugde. 

- Bommentapijten en desinformatie 

Waar Bush' militaire ldeeen voor staan hebben we In Panama en Irak gezlen. 
In Panama werd een Interventie gepleegd onder het mom van "war on drugs•. Dat In werkellfkheid het eigendoms
recht over het Panama-kanaal voor de VS op de tocht was komen te staan, Is als reden zorgvuldig op de achter
grond gehouden. 
Ook In Irak zou de Internationale rechtsorde In het geding zlfn. Het land moest hoe dan ook op de knleên worden ge
dwongen. Het was onder Saddam Husseln immers aan het uitgroeien tot een bedreiging van de wereldvrede. Dat dit 
conflict over westerse beheersing van de oliestromen ging, of dat het ook via onderhandelingen afgewend had kun
nen worden mocht niet genoemd worden. 
Beide conflicten hebben duizenden doden en vernietigde economieën veroorzaakt 
De Inzet van Bush' wereldorde Is niet nieuw. In Midden-Amerika Is hlf bezlg geweest met het destablllseren van de 
Sandinistische regering en het steunen van VS-getrouwe dictators. 

- De handboeien 
Ook het propageren van een rigide neo-liberalisme door Bush is niet nieuw. Tljdens de koude oorlog werkten de VS 
en de EG al samen In het IMF, een organisatie met eigenlijk maar een belangrifk doel: namelijk het opdringen van 
<ien "recht van de sterkste economie" aan derde wereldlanden. 
lierblj worden leningen verstrekt onder zeer strenge voorwaarden als het a.fbreken van onderwijs en voedselsubsi

dies en het opheffen van Importbeperkingen. Veel derde wereldlanden bllfven op deze manier afhankelijk van wester
se produkten (waar ze de deviezen niet voor hebben) en gaan vaak gebukt onder bittere armoede. Een mogellfkheld 
om een zelfstandige economische koers te varen wordt zo gesaboteerd. 
Het nieuwe van Bush' wereldorde ligt hierin dat nu ook voonnalige Oostbloklanden een dergelifk economisch sys
teem krifgen opgedrongen. 
Wie een onafhankelijk economisch/politiek beleid wil voeren wordt afgeknepen door het IMF of krijgt een bezoekfe 
van de NAVO-Interventiemacht te verduren. 

- Nederland speelt zijn partijtje mee. 

In de nieuwe defensienota van ter Beek staat:· ... maar zo nodig is Nederland bereid ook milltalre middelen te gebrui
ken om de internationale recnrsorde re handhaven en wezenlijke economische belangen te behartigen· . Ook het 
aanschafbeleid van defensie Is op dit agressieve politie-agentje spelen gebaseerd: nieuwe vonnen van bewapening 
zoals de luchtmobiele brigade en het amfibisch landingsschip zljn in de eerste plaats bedoeld om een aanvallend mi
litair beleid te voeren. 

Breek Bush' Wereldorde 
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een zondagmiddagkafé van 12.00 tot 19.00. Gewoon omdat 
het leuk, informatief enzo is maar ook omdat er weer eens 
poen nodig is. Het gaat om 800 piek voor het organiseren 
van de internaHonale akt.iedag tegen geweld tegen vrouwen 
met als t hema vrouwenhandel (25 november). 
De eerste 2 weken liep en totaal niet, misschien het ge 
br ek aan bekendheid of aan thema. Afgelopen week dus maar 
voor een thema gekozen. Anti-fascisme . "Kom je informeren 
om je beter te weren". Veel videoos over duitse en neder 
landse fasjoos en kenmerken .(wie weet er iets over frank 
rijk) infomatriaal over bij na alles uit de stad en 
andere gebieden op deze wereeld .Er werd nog een praatje 
gehouden door mensen van het AFO over wat fascisme i s 
de geschiedeni s er van de ontwikkeling en de samenhang 
met andere ismes. 
Even later werd er kulineaire geschiedenis geschreven en 
kon daarmee de dag afgesloten worden. Geen moment verve 
ling en een batig saldo van 150 piek doordat zo 'n 35 zie 
lende dag bezochten. Doorbreek de saaie zondag en kom J' m• loog, o":!''°o oho~=· ,o,d <o hoog• , , 
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VEl<K()(Jl)LJNTEN 
LEEF IN CH/~J)S 
i nfokc t fe k ruislinx 
grotE Kruisstraat 4 Gr~>'N 
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FORT VA N SJAKOO A-DAM 

E KLINKER "· BROECK+IU!::lSENSTR. 
NÎ:Ïl1E G~IJ _3 
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van ri.,u,,a ee ongen en symbolen .• 
als een -,1uting van de Duiue .• 
gev~tns en onze reputatie", ver• ' 
~e woo,dvoenter Martina Nit,.. 
beling-Wrleunig. Het gebruik van 
nazl-s~le~ is 1~ Dui_uland ve~1 den. . .. ... ..i..,, \. J • • , 

MENSEN DIE ROEPEN NAZIES OPRO'ITEN BEGRIJPEN KENN ELIJX NI ET DAT ALS ZE OPGEROT ZIJN • 
ZE ERGENS ANDERS DEZELFDE SHIT IN DE PRAKTIJK BRENGEN . 
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.'Het wordt de mooiste 
bjeb van N ederl --- ·~· 
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\!Jie ontruimden het W.N • c. ? 
• 

Het Grote Organisa t ieschema i nclusief Leidersconstructie 

Het Driehoeksoverleg Plan om zoveel mogeli jk arrestaties te mak en 

A' cJa,n. 

I 
Arend lloltjcr. geb. ~ 1934 
te ZulcJbrock. lloofdcÖmmlsarln 
van de go,noen tepol l tie l n 
9ronln9en. 

J . A. Olok. geb • .! 1938 111 
Kruiningen . l loofdo Ulclor 
ven Justiti e in gronlngen 
ven 1902 tot 1991. Jn nu 
hoofcJofflcler von Ju:;ll t1e 
In cJen haag . \los voord ltcr 
van de comiss le d l o de probl 
c,nen tussen de '1. v. u. en de 
c.n .1. moes t oplossen. 

• > n.J. vos . 
Arn,atcorde elle W. fl . C. era. 
Inspecteu r bij de gempo 
gron i ngen . Chef wl jk buro 
West . 

In November 1989 werd een pro j e{ 1r oep 0 ( richt bij de 
gemeentepoli tie gronlngen ter vöurbereidtng van de w N c t i i 

deze projec tgroep maa~te een dcaolboek 
• •. • - on ru m ng . 

Alex van de nuit . 
Chef informat'TTH. 11 . C. ont
culming. Schreef o .a . het 
proces-verbaal over de O. v.o. 
I nformatie. Werkt I n l eder 
geval vana f 1984, n1oar waar
schijnllj k l anger , bi ! cJe 
gcmpo groninqen . 1 s nu waar
nemend chef van <.Ic hoofd
afdel lng bcstuucs- veckcers
en mil ièuzak~n. ' ' 

J, 

Jaap Slemons . geb ~ 1954 
Al 9cmecn Commandant van de 
W.N.C . ontrui ml119 . Chef van 
·::: ~ wJjk huro Cen trum. 1s ook 
"KraokkoÖrdlnnto r" . 

~ 

Erik von ~ geb z 1955 
11,,uw be trok ken bi J orgoni s a
t ic "" stro teol e van de W.N . C 
O11lrulmi11g . Clief vnn cJo hoofd
nldel lng rech~rche vnn de 
g•~"PO groni ngen . Wo:; ook betrM 
oHPn bij de ontcu ! n,lng von = 00 anrlere kraakpanden . Qp-

n. Tilmes . 
llulpofflcier van Ju~t1t1e , 
stelde samen met een andere 
h.o . v .j. alle w.11 . C, - e rs i n 
verze keri no . Is chef b i j de 
hoo f dafdeling recherche van 
de gempo 9roningen . 

T . de Boer. 
De andëëë'7i.o.v . j. Weckt op 
wljkburo West. 

11.J . L . Vonhoff.ge b . 1931. 
Kommiso rls van de kon l n9!n • 
von de provincie gron i n9en . 
,ormec l ve r en twoordeliJk· 
voo r de Jn7.e t Vlll'I de- M.t. ' 
VlU'I bu l ton groningen (s ted) . 



Diver se ijver ige politieagenten/ t e s 

A. de Jong. 
reed in een golfje doo r 
de oude boterlngestraot 
toen voor sommige onher
kenbare mensen de werk
dag begon. la hoo f dagen t 
bij de gempo gronlngen . 
weckt op wljkbuco Centrum. 

0 . :\ 

,. 
J.J.E. ·s1e~ma . 
Zat Jn hetzelfde golfje . 
ls adsp i rant bij de gem
po gconingen . Weckt op 
wljkbuco Noord. 

Dit schema is e rg willekeurig; 
(vooral de onderkant) . Het i5 
helaas ook veel te onvol lediq . 
Echterihet is niet onvollediger 
en wil ekeuriger dan hun eigen 
sche~a's. Bovendien hoefde er 
wat betreft de leiders in dit 
schema niet veel geconstrueerd 
te worden . 
Alle informatie die in dit 
schema is verwer kt komt uit 
openbare bronnen zoals krante
ilr l i kr-> l rn C"fl r 1 0 '('!'.r . ,, \'! • t·! ·:-i:i l . 

M. E. oere,dng in llpp!!lscha in 
1985. 

N. E. o . a. uit nijmegen , fries l and, Enschede , amsterdam {bra trêl : 
en groningen . 

Arres t atie Eenheden van de g e m~entepol l ti e gcon!ngen , 
2 groepen van elk 10 supe r gemotiveerde gluurders en beukers . 
Codenummers 1 t/m 20 . 
(Wellicht ook een A. E. uit A'do,n) 

W. A.J,..!:!.l:!ll.:. was de kommandan t van het geheel. 
In het dage l ijks leven toènder tijd inspecteur Al van de gemeente-
poli tie, gconingen . . • 
De A. E. s observeerden het W. H. C. vanaf 21 mei 1990 v~nuit ln 
ieder geval 2 speciale busjes . Ze doo r zochten obi< het w.N.C. 
na de ontruiming en hebben ver scheidene mensen ~pgepak t. 
De A.E. von de gemeentepol itie q roningen was al eerder bezig 
belastingcenten op te mal<en . Ze werden ook Inge et tl ldens de 
,-,~,~~r1"is 'n 1990 en toen de motc-r·club .,- Z-si e c/ "Ritas 
Place" aanviel omdat de Z-si<Je rrensen vA .e mo torcl>. had 
mishandeld (ze dachten dat het k rakers waren). Di t was ook 
Jn 1990. 

Afkortingen : 
gempo=gemeentepolitie 
h . o . v . j . =hulpof ficier 
M. E.=mobiele eenheid 
A. E. =Aanhoudings/ arrestatie
eenheid . 
geb. =geboren . 
B. V.D . cbjnncnlandse veiligheids 
dienst. 
C. R. I . =centrale recherche 
lnformatiedjenst. 
\·J.M .c. 1-:<' l t"r s m'"r.ll•-- :: :--,-~1? '< 

1 ••• 

J.P. Al bcrts 
Groepskommandari t van de M E 
~roep rravo 1. 20 . (Rode We~s~ 
uisstraat) . nrlgadier bij de 

gompo groningen . Werkt op 
wijkburo West. 

c2j 

~ 
P.R. D. ~ndringa . 
M. E. -er ln de Rode Wees
huisstraa t . Hoofdagent bil 
de gempo gconingen . ~Jerk t 
op wijk bu ro Cen trum. 

f . J . 8. de Wals. 
M. F.. -er in de Rode \~ees
hui 3straat . Hoofdaoe11t 
bij de gempo groningen . 
'#1t -:Y ':, .. , -1 1• l'('!l.!':":I ': '?l"~:'I ffl 

.:,J\ , l i.l.1J>i»1h.ud~ 111 

gernpo gr-,..,nl119en . \ 
Adam !.amai n . 
Croepskommandant van de M. E. 
groep Bravo 1. 10 CRode liees
hui ss traa t) . Origadier bij de 
gempo groningen. Werkt op 
wi Jkburo Oost. Was betrokken 
bij een prolekt van de g~mpo 
eroningen om zel f opleidings-

films te maken. -·vl .-. 

R. J .M. ~ 
M. E. er in de Rode Wees
huisstraa t . Agen t bij de 
gempo groningen . Weckt op 
wijk buro Oos t . 

e. o. van der Heide . 
M. E. -er in derodewees
huisstraat . /\gent blj de 
g~mpo groni ngen . Werkt op 
" ~ "t ':• -r: '"'r, ~ ~ 

L l '"1 ,. ,, 

\J. Kremer. 
Groepskommandant van de M.E. 
groep Or avo 1 . 110 ( ltode wees
hulsstraat). Orlgadler bij de 
gempo groningen . Werkt op 
wijkburo Oost . 

M.O. IHcolai. 
M.E:. -er in de Rode Wees
hulsstraat. Aoent bil de 
gempo gron\ngén. liecl< t op 
wijk bu ro Oost. 

J .J. Steendam. 
M. E.-er in de code weeshuis
s t ra~t . Hoofdagent bij de gcmpe 
groningen. Werkt op wijkburo 
7., ,1 ,j. 

.. ,! f 1 .. • 1.1 •• 
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.lnti-fascisties benefiet
konsert in de Goudvishal in 
Arnhem. De sfeer is, ik be-
doel was, zo te horen en te le
zen niet al te beat . Uit woedén
de brieven in de NN blJJlct een 
stelletje groningers hier de 
schuld van te zjjn. 

I k wil op een paar dingen 
uit die brieven reager•n. 
Wat mij opvalt is dat er nu 
bljjkbaar een zondebok gevon
den is, die alles wat er mis
gaat, in de schoenen geschoven 
krijgt . 

'
1 BIi een van de laat

ste feesten In het RKZ hadden die gasten no
tabene ruiten Ingegooid van het betreffende 
woon/werkkompleks an maakten het zelfs zo 
bont door tegen de gevel een vuur te stoken 
(onder kamer waar een kind probeerde te sla-
pen)!\ (ui~ brit..~ fJN) 

Van beide voorvallen is mij ter 
ore gekomen dat dit door ande
ren is gebeurd. In het geval 
van het fikkie heb ik zelf ge
sproken met de .mensen die het 
aangestoken hadden. 

Het twe ede punt is dat dit 
groepje gezien .wordt als zjjnde 
het WNC , 
Dit bleek ook t oen iemand in 
Arnhem s chreeuwde: "Door /voor 
jullie heb ik zes weken vast 
gezeten!" . 

11 • Dal 1s nou 
precies wat de overheid al jaren hoopt, en 
wat sinds de ontruiming van het WNC ge· 
beun. Er zijn twee groepen gekomen. De ene 

roep voelt zich superieur aan de andere en 
~aat dat ook duldelljk In hun (zulp)gedrag 
merken.11' ( w.k 11.11\1 J 

& e rse' ~l\~ 

• .Stoppen we deze liwestle 
(naast de WNC kwestie) In· de doofpot of 
gaan we er dit keer godverdomme eens wato 
aan doen 111 11 (uit N/.J) . ' 

Het aantal mensen uit deze 
groep die langere of kortere 
ti,ld in het WNC heeft gewoond, 
is ongeveer 5. 5 van de totaal 
70 mensen die er in het vieren
eenhalf- jarig bestaan ge- ond 
hebben. 
Van deu 5 waren er 2 aanwe
zig b~ de ontruiming. Die 
woonden ook al lang in het 
WNC en ik vond het niet m'n 
beroerdste medebewonet s. 
Verder heeft er van dat klupje 
niemand veel met Wol t ers te ma~ 
ken gehad. 
Ze kwamen wel als bezoekers naar 
konserten of naar de kroeg. 
Dit leverde toen ook al vaker 
problemen op en een aantal van 
ben zjjn ook verscheidene keren 
het WNC uitgezet. 

Ik wil me t dit verhaal dus 
niet alles goed praten wat ze 
flikken . Het gezuip en gesnuif 
hangt mij ook de strot uit , 
En ze worden er echt geen pret
tiger gezelschap van. 
Ik wil alleen maar zeggen dat 
het wel erg gemakkel~ is om 
alles wat er gebeurt maar op 
bun nek te schuiven. 

En dan nog iets. Als het waar 

is dat b~ de Goudvishal mensen 
buiten de deur gesloten zjjn 
toen de GBO (zie hiernaast) 
er aan kwam, dan vind ik dat 
wel ver gean. 

,z.oe1ten 1,.n de 
en• te m een ?'lo-

~ om -,at> 'la.a-aeen, 0 vond81-
,z.oge . ..,1jlt, 1..n -ruiJ!len, in ae oi~ de 
1'\Pl.~~t> te ont te "beeche~~n, te "'oe-
1.~e t~11 en nu..9 m 
etrs.&t olll 1)dtll,de om e lli~megen o 
.....,it\B ,aencll: • nftte.t,1..all in Ell aan ,z.i~O 
s~ "biJ ,_ -~el.en, ..,an 
eto:rlllen, te ve~ n1et ,z.e1ter ,, 
een ,z.ender n .,,..e.r "• eo :BOv•n-e11 
er p.Og ~gB ~0 e.\)rl..1. 1.iu·1 B t veJ:1 -
..,eten ,z.oa~e e"brui\tt om aa:rdiBneidB 

-'en ,z.e g _ noog,I ,_ :r111en, 
..,o~~ t t,ereon ) te 0eec~e an-
imt>ortan ve.rlten11 elllll n e"b ~e e. 
,_ 1tl.edere, te.tiet• ~e d ._rree 
ltea8 t e -'"eden, 

dingeee= 
hOU De. aanhoudingseenheden zijn 
er ook ale tegemoetkoming aan de pu
blieke opinie, die Tond dat er t4 vei
nig relschoppers werden gearresteerd . 
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VEiKLAIINC iEVOLUrIOKÁll Jlll!JI 

's ochtends boor je de nieu-,sberichten: 1 1inister van binnenlandse 1aken schaûble stelt voor, dat de west- en 
oosteuropese landen een op e!Jcaar afgesteade, totale afweerstrateqie teqen de binnenkoast van vluchtelinqen zullen 
ontwikkelen. • 
je gaat naar de bakker. in de ·,inltel boor je hoe de verkoopster teqen een klant 1eqt: •je aoet oppassen, ze jatten t och 
altijd. ' 
ie bedoelt een aan, zwart, die voor een schap staat. 
's aiddaqs sla je de krant Ofl"..ll en leest de kop: 'brandaanslaq op vluchtelingentehuis. enkele bevonersters werden aet 
rookverqiftiqill<j naar bet ziekenhllis gebracht. • 
je qaat de stad in. onderveq tref je een koerdische kaaeradin. te vertelt dat haar een week geleden bet land llitgezette 
vriendin in turkije is opqepakt. ze hebben haar aeerdere daqen geaarteld. 
's avonds ga je naar je sce!l".iroeq. er banqt een a.fficbe: 'internationaal feest voor een qoede verstandboudill<j tussen 
de volkeren aet buitenlands eten en afrikaans trouelen. • 

dit is zeker aaar een deel van vat ve daqelijlts horen, leien en lien. voorbeelden van alledaaqs raciSE en 
vernietiqÏll<jsvil, waaraan de bier wonende vlucbtelinqen en iaigrantenes peraanent staan blootgesteld. 
situaties, die ook bi j ons IIOede en baat tegen de verantvoordelijken oproepen. 
aaar door ons politieke werk .eten ve, dat bevoqenheid alleen qeen voldoende basis voor continu politiek handelen is. 
want eerst bet analyseren van de aachtsverhoudinqen, dat raèisae b.v. een integraal bestanddeel van de iaperialistische 
llitbuitinq is en dat die door de racistische socialisatie ,an ieder individu aaatscbappelijk gefundeerd wordt, aaakt 
het ons aogelijk aanzetpunten voor revolutionair venet te vinden. daar ko1t noq bij, dat bevoqenbeid alleen ertoe kan 
leiden, vlucbtelill<j80 en iaigrantenes enkel als sladltoffers te zien, in plaats van ook bun verzet, daq in daq llit, 
teqen de bier bestaande aachts- en onderdrukkÎll<JSVerhoudi ll<Jen vaar te neten. 
bet is noodzakeli jk dat we onze racistiscbe aan.iet van kijken afleqqen en onze gezichtspunten verrlliaen: 
of in de overvolle verza.elkalpen of dorpen in de vooraalige ddr, of bij instanties of op straat - ze vechten overal 
teqen bun discriainatie en voor een aensvaardiq leven. ze orqaniseren zich en houden deao's, bezettill<j80, 
holl(Jetstalunqen en andere protestacties. 

IIACBTSFIJJIDERIHG OP HET OIIDRiS?E NIVEAU 

de vreeadelill(Jendiensten spelen ,oor vlucbtelill(Jen en iniqrantenes een ceatrale rol. ze worden peraanent aet het 
geinstitutionaliseerde racisae van deze diensten geconf.ronteerd. 
op basis van de vreeadelingenvetten en andere bi jzondere vetten wordt bier over verbli jfsstatus, arbeidsrecht of 
llitvijzill(J besloten. 
naast dit in vetten qeqoten racis.ae stuiten vluchtelinqen en inigrantenes op t,,,l raclaM nn df bllrtt1u1lad3dlqera fn 
aoeteo ze zich tegen bun willekeur, pesterijen en vernederlnqon te veer at,l ltn. dn bi' lbVn 11)411,n In Vlltl qo•tlltn 
hun aacbt uit, b.v. wanneer 1e , luchtellll(Jen dt nood11kllljka lOMt 11lnq voor l11lll•bt10'k In •n 1n11,r ~11\rkt 
ont zeqqen. 
vlucbtellll<Jen en lu lqrant,1111 hou<llln 11,<'d htl qti,oel , hltr nltl l)nWn,1 I• 11jn, nl•l lt vnlll<10tn un 11• 1i-,1on111 
not'Wl'n Jn do Mtropoltn ol<l.lt H on bl>r,11\dft c, 1hr IA nl•l t •nt11 .. ,111en1 111 ti.l 1111 dt jul•I• kl ,u, 11 111 l1ttl /"'''" 
qeslacht, (J(lachlkle voonrul1lt of dil •·'n<J 114 111•>llll1~• uollul~ln,,, ,1, ,,.k..,•~• 1ult11u, nr ttllt111, 11• 11111,111 ~t •• 
arbeldsla:,cbl ot dt ~rko l uit ~ trlkonL Il ""Mni•.,·n t,i u•• ~11,t1tl11•1 VM 11• 1, , .. t1•ll1t il! IMt, rn, l1tl1tl , 
patriarchale a.1<:ht werken op !)et Oll'lfrau nhr.,u• 
de bealbten selecteren vlUChttl l~n en l11lqrant•nr op ttun ~rulkh4•11ttl1I 
de bealbten controleren hun daqelijk.s leven en polltl kt a<:lhlt11\,n 
de bealbten brell(Jen de llitzettlll<J op qa.nq, ala vlucbtellll(ll!n ,n l• htt•nl•hr •111 ur nl,t ,..., ,wl~li.01 11 I~ 
ook individuele, sociale atbtenaren veranderen nlela aan hel reil d,1l 11) h11,,ll1'"'"' ••n • 1•1 tl•ll1ll'll 
aiqratiepolitiek zijn. 

lll'T OIIRECIIT lS NUT AIIOIIIEII, ii!."T HEEFT EEII NAAI! EN EEII ADRES. (brecht) 

bi jvootbeeld de vreeadelinqendienst in de steinbeisstra8e in bóblinqen. 
op 22.1.91 hebben ve bij deze dienst een explosieve ladill<J tot ontploffi ll<J gebracht. 

DE AAIIVAL OP DB OMACTO-VLOarr&LIIIGEN 
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aet de invoerinq van de zg. nieuve vreeldelinqenwet op 1.1.91 be<joMen de heersers in de brd een nieuwe etappe tegen 
de aensen uit niet~landen. 
bet vont de basis voor bet op de conferentie van a.inisters van binnenlandse zaken op 3.5. geno11e11 besluit tot 
uitvij1ing van de-facto-vlucbtelingen. 
aeer dan 5000 llellSeD, die tot nu toe •vanwege de bi j1ondere situatie in bun vaderland' op bllAilllitaire gronden in de 
brd gedoogd verden, toeten nu veer opnieuw aan vervolging en vernietiging woroen onderworpen. 
tegen de aangekondigde aassa-uitwijzingen kvaa voornaaelijk vanuit de huaanistiscb-cbristelijke boek protest, wat ertoe 
bijgedragen beeft dat op 15. 7 opnieuw een conferentie van a.inisters van binnenlandse zalceo verd gehouden. 
de aacbtbebbers veranderden de IOdaliteiten ,an de uitwijzingen en werden bet eens over een salaa.itactiek. de tot dan 
toe geldende alqeaene uitwijzingsstop voor vluchtelingen uit bepaalde landen verd afgeschaft. vlucbtelingen aoeten al 
naar gelang bet land n o berkoast aet tussenpo1en worden uitgewezen. 
dat deie politiek enkel nog de vanaf l.U9 binoengekOlell de-facto-vluchtelingen zal betreffen urandert niets aan bet 
brd-cynisae, llellSen ûberbaupt naar crisis- en oorlogsqebiedeo ui t te vi jien. 
deze huidige regeling strookt volledig aet de burocratiscbe en organisatorische aogeli jkbeden van de 
uitwijzingsautoriteiten. . 
we zien daarachter bet doel 01 bet refonistiscbe en christelijke spektrul ger,ist te stellen en bet geaeenscbappe~ 
solidaire verzet van de betroffenen te verdelen en te isoleren. • 
de aet uitvij1ing bedreigde de-facto-vluchtelingen rest nu enkel nog de aogelijkbeid van de toetsinq van t 
individuele geval. velen veten dat deze veg uitzichtloos is en reizen in plaats daarvan 'vrijwillig' af, of proberen 
illegaal een ander land binnen te koaen. 

oonoc T'BCElf DB ImGiAIITEIIES EN VUJCBnLIIIGEN 
mffllSCIIE AFSLUITING Ell SELECTIE 

binnen de eeq wordt bet voor vluchtelingen en iwqrantenes al voor bet van kracht worden van bet scbengenalckoord 
steeds zwaarder in zekerheid te leven. 
zo vil b.v. franlcrljk r.igoreus optreden tegen legale en illegale vluchtelingen en aeer dan 70000 van ben uitvijzen. 
een franse regeringsvoordloeder noelt deze politiek tegen de illegale iaigrantenes consequent oorloq. . . 
het is oorloq in italiê, oorloq die aet teedogenloze hardheid tegen albanese vlucbtelingen gevoerd wordt. de 1taliaanse 
autoriteiten schrikken er niet voor terug duizenden aensen in het stadion no bari te interneren, 01 ze dan te 
deporteren. door de opzettelijk onvoldoende voedselvoonieninq, de a.iserabele aediscbe venorginq en de inzet van 
vapens, hebben ze gevondell en doden op de koop toe geDOllell. • •• 
het is een oorloq, die vlucbtelingen vaak al doodt als ze b.v. vanuit noord-afrila onder levensgevaarlijke 
oastandigbeden over zee naar span je toeten vluchten. · 
aan de grenslijnen tussen noord en zuid zal de oorloq spoedig vonen aanneeen als die van de oorloq van de vs die al 
jarenlang bij de rio grande op de iaigrantenes uit bet zuiden schieten 

ondertussen is overal in de aetropolenstaten duidelijk boe deze speciale oorloq eruit ziet en zich verder zal 
ontvikkelen. 
de burgerlijke aedia .erspreiden confort de bedoelingen van de aacbtbebbers bet schrikbeeld van een 
'vlucbtelinqenstroo1', alsof niet bekend zou zijn dat de aeerderbeid van de lligran~enes (waarvan 8~~ vrouwen en 
kinderen zijn) biMen de trikont zelf vluchten. slechts een qerinq deel van de aensen d1e op de vlucbt UJn koten naar 
europa. bet is net zo bekend dat de iaperialistiscbe, patriarchale en racistische uitbuitinqspolitiek v .à 
aetropolenlanden tot aassale vemietiginq van de subsistentieeconollie (voor het noodzakelijke levensonderhoud, v 
in de trikont bijdraagt. 
dat is een ,an de hoofdoorzaken van de vereldvi jde tigratiebeveginq. 

de gevolgen van deze vemietiqinq treffen aannen en vrouwen op verschillende wijze. vrouven hebben in t~~te!linq 
tot aannen veel ainder aogelijkbeid tot loonarbeid in ver veg gelegen landen of andere kontinenten. ze UJD linder 
IIObiel olldat ze het gezin toeten verzorgen. als ze vluchten, vluchten ze aeestal naar naburige gebieden of aangrenzende 
landen, veqeteren in vlucbtelingenka.çen of proberen bun naakte. overleven i~ de sloppen van de grote. stad te 
organiseren. 'in bet beste geval' worden de jongsten en gezondsten 1n de produkt1e voor de ~eldtarkt gebruikt. v~l 
vrouwen blijft vaak niets anders over dan als prostituée bet hoofd boven water te houden. 01et zelden aoeten ze neb 
aan vitte sekstoeristen verkopen. 

pas de l~atste jaren koaen uit bepaalde trikontlanden en oost-europa aeer vrouwen dan vroeger de rijke aetropolen 
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binnen. bie~ w~cbt te. een patriarc~e wet~vinq, die ze tot rechteloos aanhangsel van de (ecbtgenoot)aannen aaalct, 
en een seks1st1~b kllaaat dat ben dwingt, ucbzelf en bun licbaaa voor de racistiscb-seksistiscbe belangen van witte 
aannen te prost1 tueren. 
de vrouven hebben ook in de aetropelen de taak 'bun' tannen te reproduceren. 
vrowspecifieke vluchtgronden worden in asielprocedures niet erkend. als echtgenotes verkrijgen ze geen zelfstandig 
gewaarborgd verblijfsrecht. ' 

aaar ~inig vr~n ~ aannen hebben bet vaak twijfelachtige geluk dch een veg te vinden in bet rijke noorden. 
ze dJn de zintuigelljk waarneeabare terugverkinq ,an de gevolgen ,an de laperlalistlsche plunderinq, de ekoloqiscbe 
vernietiging en de daardoor ontstane oorlogen en bevrijdlnqsstrijden. 

daarover schrijven laigranteoes: 
'heden ten dage, nu bijna 20 1lljoen laigrantenea In do europcu staten leven, kan nieaand aeer de werkelijkheid 
verdringen, dat ult de al'IOCde een vollusvcrhuhlnq pleata,lndt: Mar de rijkdo1. oorzaken voor deze volksverhuizing 
,ijn 500 jaar koloniale gescllledenla, neo- koloniale en teqenilOOrdlge export- en oorlogseconoa.ie. op grond van deze 
eewenlango koloniale en laporlallatlsche ultbultlnqspolltlek heerst 1n grote delen van de wereld honger en anoede. 
ei:i _op grond van die politiek zijn de In de 1alropolcn levende aensen gepdvilegieord en leven ze in welstand. daaro1 
llJn de aensen die nn do al'IOOde nm dt rl jkdo1 l11lgreren, gerechtigd hier te blijven. 
011 llET EVEN ON WBl,IU? REDEN JE HISJ IIJN. 
deze 1igratle aoet bo(Jrepen vordtn ala een von van oorlogsvoerinq, tegen de veroorzakers van de anoede. en als een 
handeling 01 te laten alen dat zt bun terechte aanspraken op de eeuwen.lang geroofde goederen doen gelden. (uit tidikal 
142) 

deze ou~ ' nleuwe' wereldorde, die nu teqenover de vluchtelingen en iaigranten/es de laatste aaskers laat vallen laat 
aan een leder dle het 1111, duidelijk zien boe de iapeclalistiscbe aetbode als globaal lode.l. feitelijk functio~. 
de status quo kan In de rijke, relatief rustige aetropolen alleen verzekerd worden als 3/ 4 van de wereld afhankelijk 
geaaalct wordt, waarbl j het principe systeaatiscbe verpaupering en vernietiging is'. 
dat hierbij intussen ettelijke landen en halve kontinenten als uitscbot beschouwd en afgeschreven worden laat de 
teeste aetrolenburgeressen koud. in europa stelt de brd-politiek de aaatstaf voor de contra-oorloq, die de andere 
europese staten aoeten ovemeaen. 
de aacbthebbers bereiden zich er op voor: juridisch, politiek, ideoloqiscb a.ilitair. 
zij zullen de _aense.Ujke krenten ~t de pap bal~, zeg aaar de goed (op)geieide, aalckelijk te integreren aensen uit 
~ ~1:kont en 1n de toekotst ook uit de SOVJet-unie en oost-europa, en de rest, voonover niet tijdelijk te gebruiken 
~~- , 
;eu~r vo~ daitler~~nz en gel8!er v~ de cdu zijn bet tegenover duits en europees rechts zeer aet elkaar eens: 
laigra~1e in de )Ul~te proportie_•! 1s het toekoastparool. we hebben vel enig idee velke proportie dat zal zijn. 

vlucbtellnqen en iwgrantenes u JO geen problee1, als 1e zich gecontroleerd voor de garantie van de 'buit
biMenbalende-levensstijl • laten inzetten. 
of. als goedkope, niet tegenstribbelende haaburgerproducent/e bij aacdonalds, of als tsjechlscbe of poolse 
seuoendsarbeiderstar in de bow, of als dvanqarboldende vJuahtellng voor 2,50 por uur In het bolerse bos, of als 
,rotlsch-exotlll(he proetl tu4ff tn/of hul1vro1111•n, of w•n1141,r •• •I• tnl•rlJlner het a.,alt duit.Ie ltv~ntj van •llfdaq 
vorr l 1k~n ilAn 11 Jn tft 11-1 kP• 

zo f1111Ctlo1141t1tl nu I htt •• 1 
tacbtsinstni.nl 

een zich aultlcullurNI voootu.n,t , ... , bll"111 1., 
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iu.igrantenes en vluchtelingen die hierheen koaen, handelen in de bedoeling van het zich veer verwerven van bun 
levenskansen, bun gezondheid en bun vaardigheid. 
dat is de aacbtbebbers, in tegenstelling tot links in de aetropolen, allanq duidelijk. 
daarover schrijven iu.igrantenes: 
•aaar jauer genoeg kan het grootste deel van anti-iaperialistisch en ant i-kapitalistisch links i n dit land deze anti
iaperlalistiscbe aanzet niet begrijpen. dit aigratieproces, dat uit de verdrijving en ontvortellnq van illjoenen 
resulteert, dat ook als wraak van de onterfden en als oorloqsverklarinq tegen het kapitaal beschouwd aoet worden, doet 
llnJcs duitsland in hulpeloosheid en verlau.inq vervallen.• (Jadikal 142) 
als links zich 'enkel' over de uitvijünqskant van de aigratiepolltiek boos uakt en de kant van het selectieve gebruik 
in bun postaoderne levensstijl uitscbakelt, dan draaqt ze daanee baar steentje bij aan het consolideren van de 
ui tbui tinqsverboudingen op wereldschaal. 
het 'voordeel', dat nog steeds overblijft, corI'lllpeert en versluiert de blik op de patriarchale, racistische 
iaperialistiscbe belangen. 
het laat het protest tegen de uitwijzingen verworden tot krokodilletranen en het verlaat de ontvikkelinq van eigen 
radikale aansetten tot handelen. 

WAT TE 001!1(/ IETS OOEII I 

het besluit tegen de heersende iaperiali.stische Yluchtelingenpolitiek in verzet te koaen, is een praktische 
consequentie van ons antii1perialistiscb inzicht. 
want solidariteit houdt niet op bij de ondersteuninq van bevrijdinqsbeveqingen, aaar toont zich ook in onze praktische 
solidariteit aet de vlucbtelinqen en iu.igrantenes bier. 
het vindt djn noodzakelijlce uitinq in de aanval op de verantvoordelijlcen voor de vreelldelinqenvetten, op de 
bureauaisdadigers, uitvijszvijnen en wetsuitvoerdersters .et vitte boorden. 

anti-llperialisae beeft weliswaar altijd een wezenlijk rol in linkse theorie en praktijk gespeeld, aaar de patriarchale 
en racistische grondslagen van de wereldwijde uitbuitinqsver.boudinqen zi jn pas de laatste jaren in aanzet onderdeel 
van het llnksradikale spectrul geworden. 
we vechten voor een uatscbappi j zonder beerscbappi j. 
daaro1 aoeten we de verscbillende onderdrukk.inqsvoraen en de uatscbappelijlce tegenstellingen benoeaen, die we villen 
afschaffen. aan vrijheid verbinden we de afscbaffinq van de aens door de aens werel dwijd en het einde van alle 
patriarchale en racistische geweldsverhoudingen. 

we zullen bier als vitten vechten voor anti-racistische levensvoorstellinqen en dat in een zelfstandige discussie en 
politieke praktijk 01zetten. daarbij liggen er voor ons - zoals eerder -eerder aeer vragen dan kant en klare 
antwoorden. 
daaro1 aoeten we ons uitqanqspunt, ons politieke doel en onze politieke (dagelijkse) praktijk steeds veer ter discussie 
stellen. onze geloofvaardiqbeid kolt niet alleen tot stand uit onze bureauanalyses, aaar doorslaggevend ook uit onze 
praktijk. 
vi j zijn solidair aet vluchtelingen en iu.igrantenes en neaen stelling in. fouten en tegenspraken zullen zich st 
veer voordoen. 
wi j vechten niet plaatsvervangend voor vluchtelingen en iu.iqrantenes, aaar ve hopen voor de toekoast een politieke 
kracht te ontwikkelen, suen aet ben, net zo als aet andere aaatscbappeli jke groepen. 
zelfstandige orqanisering en praktijk zien we als basis voor dit perspektief. boe de saaenwerkinq er uit kan zien, in 
bondqenootscbappen of in geaenqde groepen, zal blijken. 
voor ons rijst de vraaq, vat ve eraan kunnen bijdragen, en welke voorwaarden vi j van onze kant scheppen aoeten. 
als vitte linksen en als vitte feainistes profiteren we van racistische onderdrukking en ve veten dat het niet volstaat 
de voordelen die dit systee1 ons aanbiedt af te vijzen en zo te doen alsof ve ons silpel aan de andere kant kunnen 
plaatsen. als vitte aannen en vrouwen aoeten ve ons bewust worden dat ve deel zijn van een lanqe geschiedenis van 
koloniale en i1perialistiscbe uitplundering van de wereld en veelvuldige verzet van de aensen daartegen. 
ve zien de aoeilijlce aaar onvenijdelijke taak, de1e historische erfenis juist vanuit onze situatie als 
aetropolenllnksen te verwerken en ons kritisch eigen te laken. 
dat is een theoretisch en praktisch proces dat niet individueel, zonder vallen en opstaan lukken zal, aaar aet aensen 
uit het antii1perialistiscb venet, .et vluchtelingen en illigrantenes, geleidelijk aan verworven aoet worden. 
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