


1 

2- / 

.1:-~--:t' J:i_q ~~- -:~~-.,-~_0,1,·n KANTOORTJE NODIG? OF WIL JE .... ~ " -• ~ 
GEWOON WEER NAAR HUIS? 
BEL KAMM INGA ! ! 

t ·- -- ~ '-"":'~:. - -----------

~110,~ :: "::7::~;.::~------~;-;~;;;•r --------
n.,. __ L P 2 8 Makelaarskanto 
-~ J. Kalllln · or ~ Plaat Postb inga & Zonen b.v. 

F_~~.~ s ~ Rlr 9700 ~; 2~:0 NINGEN . Postcode 8 1 - 911 LJf 
; . - Telefoon 058 
~- - l2s1sa ~ ' ~ 

De OPdrachtgeve 
~ door deze r heeft op 

22 

~~fens:;~rtfl~~}<_,~: v~~!~h~~~k:
9 9

1-~ta~eie n:.~elaar een 
k. ., verineJ" eet wa,. . v .enen van 
1 Oude Boteringestraat'~O ~712 GH • GRON~nG~ r~ ~ nadere 
! Kantoor rt _ kantooretage bouwJaar - 0000 
~ soo ktie opp. 
f':_ kad. gemeente ----~~----------------------- ---- --- · ·en ~- ------------------------~;-;~e ond 70 m2, verdieping (en j 192 m2,ln ~ vloeroppervlakte 262 m2 , ~ fgr'liteit - openbaar terrein, en 
( ligging - stadscei:i~, par eer ~~~erhoud buiten is uitstekend, der 

~ . onderhoud binn7n lS uiltstekf~~~p' resentatie - nee , mult i functie. de 
arding - i n over eg, dh ff " t . aanva 1 . g Wol ters Noor o . . e 

Monumentaal pand.voorma_i h Totale huurprijs _~ ~so90. - p . J. 11en gr on~ 9#7~nderli 1k te uur. . - ar1e.~----~rt 
Begane -,.· ·- - - - ----- ---------:-.-de de ,. , -
v-..à::-ëióteringestraat:'12 9712 GH GRONINGE~ FL ·;a~g~ 
Kantoor soort - kantoorruimte bouw Jaar - 0000 Eli j 

kad. gemeente GRONINGEN ---~ek:~~- ------ ·- ---- ---~~~.:_ _ ___ _:_ ----------Î-;~--~;~-;;--~;~;~; grond 117 m2 , verdieping(en ) 333 m2, vloeropperv a e ' · · stadscentrum 

omschrijvi':'i . ~ ~~n~~~~~!~ig~~ir;in) onderhoud . binnen is uitstekend, 
~~~~~~~~~c~utt:~ is uitstek!nd, aai:ivaarding in overleg, 
fotopresent atie - nee , multi functie. 
Monumentaal pand. voorualig Wolters Noordhoff .róór het 

-. ')e arterre wordt voorzien van een "ges~'!ten" voorpui v ,:,t voor de 
' P rt rre en de kelder zijn afzonderli Jk te huur- terstrekt en 
'\ pa e . . _ . --os en) bi · ..,tale huurpri Js fl 70 . 000, P · J ·-ng op ""--- . J de 

- .. _.,rl!Sent.ati. --..o;;oo~.lh....a-, . Soort Obj ect 

ZoeJtgebi ect 

Prij Sklasse 

~ Plllld -. 1 --..c.i.Jr s-: ~ 

/// 

I 

j 
goed,J -. . . 



KRAAK 
EMMAPLEIN 1· 

12 december, een uur of twaalf 
•s middags: zo'n 25 lcraakstersers 
gaan met gepaste haast op weg naar 
wat het nieuwste laatste kraakbol
werk van groningen moet worden . 
Ditmaal een bolwerk op stand: een 
vrljstannde, niet al te kleine vil
la aan het Emmaplein. 
Het binnentreden verliep vlekke
loos, en al snel kwam de smeris 
leegstand konstateren en dat was 
dan weer dat. 
De laatste maanden hebben er 
regelmatig zwervers in het pand 
gebivakkeerd, die fikkies op de 
vloer hebben zitten stoken. 
Resultaat: een uitgebrande keu
ken en een gat in een vloer. 
Na een week ploeteren is dit 
allemaal zo 'n beetje gerapareerd 

en de ergste rotzooi opgeruimd 
en kunnen we echt met de i nricht
ing van het huis beginnen. 
De volxkeuken gaat hier weer van 
start, 2 keer per maand is er 
dixo en het zondagmiddagdagkafá 
gaat binnenkort al open. 
En natuurlijk komen er een aantal 
fantastiese, naar eigen smaak in
gerichte woonruimtes. 
Eigenaren van dit alleraardigste 
optrekje zijn broer een zus Mulder 
uit Apeldoorn, 19 en 16 jaar oud 
Vast een belastingtruuk van pa 
ma Mulder. 
Pa en ma hadden iets te maken me t 
het ingenieursburo Adco dat hier 
kantoorruimte had, maar hoe dat 
precies zit, moeten we nog uit
zoeken. 
We hebben nog niets van ze gehoord . 
Enige probleem nu is, dat het elek
triciteitsbedrijf een borg van 1000 
piek wil hebben; gronings anti
kraakbeleid houdt niet op bij de 
nieuwe APV. 
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UITGEDEELDE VERKLARING 

Aan iedereen die he t horen wil. 

Vandaag hebben wij Emmaplein 1 gekraakt om een halt toe te roepen 
aan het al jaren durende verkrottingsproces . Dit' pand en vele 
gelijksoortige kantoorpanden staan al jaren leeg vanwege de hele 
herinrl chti ng van de stad. Overal verrijzen relatief goedkope 
kantoren in grote kc,mp lexen of in parken. Deze "stadsvernieling" 
die ten koste gaat van betaalbaar wonen is een landelijke trend 
die city-marketing heet. Alle gemeentes bekonkuren elkaar in het 
lokken van grote beleggers en bieden steeds een gunstiger inver
steringsklimaat. Dit gehandel en gespekuleer door gemeentes en 
groot kapitaal gaat weer eens over de ruggen van de "minst draag
krachtigen" . 
Volgens Hansje Ouwekerk is Groningen een van de laatste steden 
met een "krakersprobleem" . Wat ons betreft is dit a-sociale 
woonbeleid het probleem, en vraagt dit om een politieke oplossing 
en niet om een poli tionele / paramilitaire oplossing zoals Ouwekerk 
die dacht te vinden bij de ontruiming van de Grote Kruistraat 2 
t/m 20 afgelopen december . Deze panden zijn onverwacht belegerd & 
ontruimd omdat men (politie/justitie) verwachtte da t de openbare 
orde wel eens verstoord zou kunnen gaan worden . Deze vorm van 
staatsgeweld mag uniek genoemd worden in de Neder!andsche kraak 
geschiedenis. 

Wij mbken ons ernstige zorgen over de algemene akseptatie van dit 
staa ltje politiestaat! 

130 ME 'ers. tientallen smeris in burger. pol it iehonden en paar
den. shovel, waterkanon , hoogwerker. traangasl<arabijnen, BVD 
etc . .. moesten de 8 bewonersèers midden in de nacht overvallen 
en ontruimen om een eventuele openbare orde verstoring voorkomen, 
notabene 3 dagen voordat de rechter vond dat deze mensen moesten 
wijken voor huizen voor de rijken. 
Met dergelijk extreem politie optreden willen ze doen voorkomen 
alsof er een vreselijk eng kraak probleem bestaat. Wij zien 
kraken echter als een op l ossing voor het woningnoodpr o bloem en 
als middel in de strijd tegen projektontwikkelaar~ en het gemeen
te li jk wan-beleid. 
AAn de ene k,:tnt wordt er een kraakprobleem gemaakt en <1nderzi jds 
woningnood, spekulal!e en leegst&nd ontkent. Bv in de stad Gro
n1ngan ziJn er nog s teeds 20.000 woning~o ekend~n en ~o'n 000 
permanent daklozen, tegelijkertijd worden v ia hui soppasdiensten 
2000 leegstaande panden door zgn. kraakwachten bewaakt. Vaak 
zitten enkele mensen met een tijdelijk gebruikers kontrakt in 
zeer g rote panden. Deze manier van "wonen" is een grove ondermij
n1ng va 11 huurrechten ener~i jds en anderz:i j ds worden deze panden 
n1et o nderhouden en t reed er dus een verkrottingm- verloederings
proce,:.; o p wat later wt:er als argument wordt gebruikt voor sloop. 

SPEKULEREN MET WONINGNOOD IS MISDADIG EN OA. DAAROM GAAT KRAKEN 
DOOR! 
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. 1 no-u zeg. 
. het cen~ru k 

Niet a ll~eîa!~ gekraakt , oomet 
worden ~11 d stad ging ~en 
elders in e de slag in 

i euw elan aan · vo Zo werd op 
n t n1 • i · woonruimte me mber een moe ' . 

d 7 dece - h is aan -ater ag t bel heren u r 
Çuim, komfor ar de tweede kee 
de- kraneweg vo o ~;:. ~ 
gekraakt . · 

De eerste kraak. op · 17 
d naast de van het pan niet al . te , 

wester kerk w~s 'Oen· het werd 
voorspoedig verl t~ui~d. Dit ·. 
al na 2 dagen on 

dat een kunstenares een 
o:bruiker kontrakt via de 
~uisoppasdienst heeft voor 
pand . · · · 

Ook nu was het woongeno m 
van korte duur. Op maandag 9 
december stond de politi7j~~or 
de deur, =e . wouden een ki e 
komen nemen. De grote 
aanvoerder van het geheeld ' . 
een zekere meneer Riessen le 
zei hulpkraakkoo~dinator te 
=ijn. Het gaat hier . 
waarschijnlijk om H.E. R1eske 
van · wijkburo centrum. Jaap 
Siemens is chef van dat 
wijkburo e n ook 
kraakkoordinator. Of 

d . tor zoals ontruimingskoor 1na . t 
hij het =elf =egt. Dit ietwa 
glibberig beleidssociologie~ 
studerend heerschap kan he~ 

k duidelijk niet alleen . aan . 
~:~ez1en van de hulpkoordinator 
wordt hij ook door Rob Vos -

eholpen met ~iJn zware , taak . 
g t Jan Vos is chef van 
Rober ft bij wijktiem west. Hij hee 
WNC-ont~uiming alle mensen _ 
earresteerd. en liep ook ~lJ 

~rote kruisstr aat ontruiming 
te regelneven . .....,_"I'-_~-= ~--~= 

De aanwezi ge bewoner*s 
besloten de aardige meneren 
binnen te laten. Toen bleek 
Rieske eigenlijk staat voor 
Risico . In plaats van leeg~tand 
te konstateren werden de binnen 
aanwezige man en v\ouw 
opgepakt: d dit 

Herhuisvesting op sta~ 
keer: het politieburo 1n 
Nieuwe, veel te goed 
geisol eerde cellen met 
ingebouwd tijdverdrijf . 

liJ.k een schoolbord op de Name . 
celdeur . k dat onbekend 

Al gauw ~l~eonbemind maakt bij 
bepaald 111e er iek . 
de smeris . :::t::nd~ uit J . G. 
verho~rduo Niemijer van 
Groen1a en Gt deed ontelbare 
wiJktiem wes en ongedwongen 
pogingen om eeren Helaas 
gesprek tebv~de k~aker*s niet 
hadden de ei over een 
de beschikk i ng thoden. T 

b k verhoor me . kursus oe _
0 

allerhande 
h orduo kon - " · ver o b ' ken =oals Je trucs ge rui 

ouwe . ft haar naam al 
vriend in hee laatste truc had d" Deze 
gezoergde.verandering een~ een vo - . 
keer succes. 

8u1ten werd er toch nog wa~ . 
aan ondersteuning gedaan . _ D~t 
ond-nx de aanvankelij~ noga 

a . H t 'OU een -lauwe rea:nes. e - b k d 
domme aktie =iJn en on e _en 
betekent kennelijk wel minder 

b ' · de kraker•s . 
onder ste~n~ all;of niet iedereen Domme a:< l e . . . . 
fouten maakt. Het l1; kt 
mi schien =inlees om een pand 
met een gebrui kerskoMntra~! het 

nieuw te kraken. aar 0
~ 1 - · n1o-er om ellenlang niet vee -1 " et 

t blaten over wat er nu me 
e 7 , Of -ijn de opa' s en gebeuren .· - het maken 

oma's =ich zorgen aa~ 
de O nbe,onnenhe1d van de over - . 

jeugd?! 

Maar goed , 14 mensen 
dinsdagavond toch ·nog 
lawaaidemoên. In haren, dàt is 
weer even wat anders ! . Een 
enor me teringherrie bij het 
buro, waar de belangeloos ter 
beschikking gestelde stalen 
poort niet onaanzienli jk aan 
bijdroeg . 

Van binnen kwam er echter maa 
geen reaxie . Dit dankzij de 
degelijke isolatie van de 
cellen. 1 van de arrestos had 
alleen de lichtflitsen van de 
strijkers ge=ien . De 
lawaaimakende mensen besloten 
eens te gaan informeren bij de 
cops . Die waren ook maar met 
z 'n twee~n, echt zo'n situatie 

4 arin je =o naar binnen kunt 
~ ~pen ~n de vr iendjes en 
vr iendinnetJes binnen =o mee 
naar buiten neemt. Dat is dus 

meer iets voor de vol gende 
keer • . De ~anwezighefd van e e n · 
geolied herr iekommando 
veroorzaak te wel wat paniek bij 
de,_ verder ~rg i nf ormati e ve. · 
wets dienaar •. Ja, Ja d ie twea 
kl-ake,:-s· .=aten- inderdaad hier op. 
het: buro. Wij nog ·wat ' herrie · 
maken , hij om versterking 
bellen. 6 autos kwamen 
inderdaad die kant· op toen 
i eder·een al weer aan . het terug 
fietsen was. Een groot 
tichtkontroleovervalsplan 
mislukte omdat iedereen het 
ORKZ in reed . 

Toen 8 mensen. de volgende dag 
weer lawaai kwamen maken waren 
de twee al vrijgelaten . Zij 
bleken ·het wel" als een 
o verwinning te beschouwen . Met 
pakketjes lijkt het daar in 
haren ook niet =o gèsmeerd te 
gaan, want de ·· s middags 
gebrachte pakketjes kregen ze 
pas toen :e vrij kwamen . Laten 
we dan maar hopen dat. de smeri s 
genoten heeft van de voor de 
a rrestos bedoelde Leef in 
Chaos. 
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Dit werkstukj e is gemaakt door een aantal leerlingen van dè 
basisschool. 

Met z'~-:vieren na9r een kraakster. 

We gingen om kY•a.rt over een met de bus. 
V/e moesten eerst naar de Oude Ebbingestraat. 
We liepen naar de Du.j esstraat,daar stond een oude schuul'. 
En we klopt en aan,en ze dàed open. -- We gingen naar boven , en stelde 
ons voor.Daarna vroeg ze of we thee wouden we wel. 
Daarna stelden wij de vragen.-· we vroegen of zij wel eens post 
kreeg ,dat kreeg ze wel.Een keer had iemand post gestuurt,di e 
gene waar ze het van kreeg stuurde het op in April maar de PTT '• 
vond dat waar ze woonde geen echt huis was.Dus de PTT'.'st uurde het 
weer terug n~r di e gene waar ze het van kreeg en zo ging het nog 
een flink tijdje door en uit eindelijk kreeg ze het weer. 
Onder haar YJas woonde heel soms daar een kunstenaar bezig die 
daz:r bezi g wa s met een schilderij. "'IOp een dag toen ze buiten liep 
,k?18.l:l er een meneer naar haar toe en zei dat ze weg moest.want 
huis werd verkocht·. 

Annette ,Thamar,Bram,Clemens 

stop fascisme 
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In september heette het nog "meepraten 
over inspraak; kom vertellen hoe U in
spraak wilt hebben". Een maand later 
kreeg iedere woning (behalve kraakpan-

1 / den voor zover bekend) een krant in de 
• bus. De Waagstraatkrant. Het centrum 

oftewel de Grote Markt moet plat en 
totaal verbouwd. Een vooroor logse " 
straat moet in ere hersteld . Voor de 
gezelligheid weet je wel en natuurlblc 
vooral voor .de poen. Stadjers kregen 
4 ontwerpen onder hun neus gedouwd 
waaruit ze mochten kiezen . Formulier
tje met naam (anonimiteit is uit den 
boze) keuze , netjes invullen, i nleve
ren en meedoen aan deze demokratische 
flauwekul . En dat ter wijl je beter zou 
kunnen weten gezien de interesses en 
macht van het bedr ijfsleven en de gemeen
te kor tom het kapitaal. Ondanks het voor
spelbare karakter van de enquête deden 
er toch 5.875 mensen aan mee en deel-
den zij rapportcijfers uit als zouden 

onvolwaardi e kaktussen 

de uitslag bekend : 
voor het historische ont

wer? van Na~alini en 9,1% voor het kil
le 1ndustr iele ontwer p van Daan. 
Gelukkig, dat is duideliJlc. Kunnen er 
dan nu gebouwd worden? Nee, nee, nee 
een kommissie van deskundigen (wie of 
wat dat ook mogen zijn) heeft bekend 
gemaakt dat ondanks de inspraakr onde 
het ontwe.rp Daan bij hun de voorkeur 
heeft en dus maar moet worden . Goh? 
Jaha want het ontwerp van Natalini 
wekt met no~tal gie alleen maar vals 
sentiment op Oh? En Daan een boeiend 
beeld dat de Grote Markt tot een be
sloten, intiem (oftewel goed kontro
~eer baar) plein maakt. Overigens heeft 

e~ ontwerp van Natalini geen finan
ciele haalbaarheid en zoals altijd 
gaat de keuze van het kapitaal voor 
die van het volk. 
Leve de demokratiel 
Inderdaad er gaat 

l""-:'IIWl-1ff'l!t:. ... fw.:~ 
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· 6 Il SAMEN KUNNEN WI J . HET RAC ISME STOPPEN . 

. i ~ ..il ~ ' IH/lilml - . - - -Niet de migranten zijn het probleem . . Het rac i sme 
probl eem. 
Dat racisme za l niet verdwi jnen als wiJ al lemaa l 
zand steken. Daardoor za l het all een maar uitbreiden. 

I ~ • •• ~'¾&.!WWW. ·= ZV?ililli1. 
He t _kan .wél verdwU nen ais aLl · ' ' 
sieven NU ~~n stem verheffen VOO~' ~ÈÇ~ifr(AA~iÎ?nten en 
Jonger en z1Jn a l langer akt ief t egen hé t 1 · 
w?rdt echter zel den hun meni ng gevraagd rac sme. Aan Jongeren 
M, grant en wi 11 en geen rac · z · · · ui t brengen. ,sme. i J mogen echter hun stem niet 

~$~&S·W42512WJ .W ,W r, a • • r• , 
JONGEREN EN MIGRANTEN LA1EN NU HUN STEM OP STRAAT HOREN 
WANT IN HET STEMHOKJE MOCHTEN ZIJ HET NIET ! 

·~.,,·._:_·.: .. •.:..;_-;- .~ .... · ....... .-. ~~-1-

WIJ KOMEN __ OP VOOR 

• voor ver draagzaa h · . · · . 
. • voor ge liJke rec~te1d en -eerb ied voor e lkaar s kultuur . 
· · • voor een verbod O en en s t emrecnt 

: voor overheidsi ni~i~~;ist ische Propaganda 
voor een Positief int eeve~ t egen rac isme en haatcampagnes 
samenleven van 8 1 gra iebeleid dat het vreedzao-m 

e gen en mi granten bevordert . 

) e 
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solidariteit met bezettersters 
van het DG 111 in Brussel! 

Op 11-5-'89 hebben meer dan vl}ftlf mensen uit vier landen het Generaaldlrectoraat Il/ 

van de EEG-commissie In Brussel bezet. Zij wilden met deze aktle ten tijde van de toen /opende 

honierstaklni opkomen voor i evanien uit de RAF en het Verzet In de BRD en de ievanienen 

van Act/on Directe In Frankrijk ten voordele van de ievanienen. 

De aktle werd na enkele uren belllndlfd doordat speciale eenheden van de be/flsche politie 

het gebouw bestonnden en alle bezettersters rearresteerd werden. Na vervoer en mlshandellni 

door de smeris werden de meesten de voliende dai weer vrl]felaten en ult,ewezen. 
Zeven van de bezettersters kwamen in de ievanienls, hun vrljlatine volede pas een week later. 

Tegen deze zeven Is er In maart '91 'een proces gevoerd, waarbij ze tot tien 

maanden onvoorwaardelijk zijn veroordeeld en tot betallni van de mogelijkerwijze zeer hoge 

schade-eisen van de EEG eil zeventien bedrijven. In het hoger beroep, dat op 25-10-91 diende, 

Is deze verhoord tot 2 }aar onvoorwaardelljke gevangenisstraf. 

Met dit stencil willen we berichten over de achtergronden van de aktle 

en over de aktue/e stand van de krimina/lsering. 



over de achtergronden 
van de aktie en haar verloop 

In het begin van het jaar 1989 streden de poütickc 
gevangenen uit de RAF en uit het revolutionair verzet 
honderd dagen tegen de Isolaticfoltcr in de duitsc 
bajessen, tegen de voortdurende poging. hun politieke 
en menselijke intqritcit te verstoren. Zij eisten hun 
samenvoeging in gtorc groepen, de vrijlating van die 
gevangenen die fysiek en psychisch niet in staat zijn 
gevangenissua.f re ondergaan en vrije politielcc infor
matie en kornmunik2tic. 

Bij deze hongerstaking sloten zich zeer snel vele so
ciale gevangenen aan met hun eigen eisen. In Berlijn 
organiscetdc een groep van gevangen vtouwen een 
hongemaking tegen de in die gevangenis zogenaamd 
normale behandeling ("Normalvollzug"). 

Tegelijkertijd zijn de gevangenen uit de Action Di
recte in Frankrijk op 20-4-89 in hongerstaking gegaan. 
Ook zij eisten hun samenvoeging, vrije politieke infor
matie en kommunikatic en het sluiten van de isolatie
afdelingen in zwaar beveiligde gevangenissen. 

In toenemende mate 
werd de staat er mee gekonfronteerd, 

dat de strijd van de gevangenen 
in de BRD een politieke realiteft is 

en ook zo wordt opgevat. 

Na haast twintig jaar gevangenschap in isolatie was 
het voor de gevangenen uit de RAF de tiende honger· 
st2king voor hun samenvoeging, en die staat op één lijn 
metdcstrijd,van politieke gevangenen ciders: in Noord
laland, lt2lië,Spanjc, Frankrijk, Portugal, Turkije als
m.edc op andere kontincntcn. 

De hongerstaking van '89 in de BRD heeft ook inter
nationaal veel mensen gemobiliseerd. Het was een in
tcnsieve suijdfasc. De meest uiteenlopende groepen uit 
de gehele linkse beweging en de sociale bewegingen 
maakten de hongerstaking 101 hun zaak, velen hebben 
samengewerkt en is het voor de eemc maal gelukt, een 
brede maacschappclijk beweging voor de ondcrsrcu
ning van de eisen te winnen. 

ln toenemende mate werd de staat er mee gckonfro,:
teerd, dat de strijd van de gevangenen in de BRD een 
politieke realiteit is en ook zo wordt opgevat. 

Desondanks is het niet gelukt, de druk zodanig op te 
voeren, dat de staat toegaf. Veel initiatieven bleven 
politiek defensief, en de beweging ontwikkelde in de · 
laatste fase geen eigen politieke kracht om de beslissing 
van de staat en conservatief rechts (om de gevangen 
te vermoorden) te doorbreken. 

In deze situatie bezetten op 11-5-89, op de honderd
ste dag van de hongcrst2king meer dan vijftig mensen 
uit Zwitserland, Nederland, Denemarken en de BRD 
her GcnCC2aldirc:i;toraar m in Brussel. Deze instelling 
van de EEG-Commissie is verantwoordelijk voor 
planning. onderzoek en koördinatic van de industri~lc 
samenwerking op verschillende terreinen. 
Doel van de aktic werd bepaald vanuit de v:mgelo-

pen ktachcsvcrhoudingen end~ stagnatie van het ver- 0 
zet. De intentie was de -<Ot vrijwel op ondersteuning \ 
gerichte- kampagnc te versterken door initiatieven, 
doelen en pcrspektievcn van het verzet in te brengen en 
op deze man.icr door gczamclijkc strijd de samenvoe-
ging te bereiken. 

Veel deelncmcmcrs kenden elkaar vanuit een lange 
historie van gemeenschappelijke diskussic in inrcrna
tionaal verband: het anti-kapitalistisch en anti-impc· 
rialistisch kongres van 1986 in Frankfurt, de Barrika
dcweek v:m 1987 in de Hamburgse Hafenscrassc, de 
anti-IMF kampagnc in Bcdijn 1988 en de mijd tegen 
apartheid waren raakvlakken. Her aanuckkclijkc was 
voor iedereen, zich in Europa inrcmationaal te organi-

scrcn, samen te strijden, verschillende avaringen 
produkticf samen te brengen en te laten resulteren in 
een aktic tegen een unuwccntralc van het verenigd 
Europa . 
De groep had konkreet besloten een ckonomischc 

institutie te nemen, omdat de kapitaalintercssc van de 
Westcuropcsc Multi's de motor is van het projckt '92. 
ln hun belang wordt in heel Europa de repressie ge· 

koördinccrd, en daarmee ook de politiek tegenover de 
gevangenen. Hetzelfde geld natuurlijk ook voor an
dere tcrronen zoals de migrantenpolitiek bijvoorbeeld. 
Juist de Gencraaldircaoratcn van de EEG-Commis

sie zijn de plekken waar de besluiten uit het hart van de 
Mtechnokracischc diktaruur" voorbereid en voor een 
deel ook uirgcvocrd worden. 

De :ik tic moest ingrijpen op de situatie in de BRD, op 
die manier dat de BRD-staat intcmarionaal gebrand
merkt werd en dat de stilte over de omsta.ndighcdcn 
van de gevangenen in heel Europa doorbroken zou 
worden. Een konkrctc cis was het op komen draven 
van leidende politici uit de kommissie en het parle
ment, om ze in het bijzijn van de pers met de rcaliccit 

• 

in de gevangenissen cc konfronteren. 
De aktic was internationaal gckoördinccrd met groe

pen uit verschillende steden uit de deelnemende lan
den. Nadar alle deelncmersters zijn gearresteerd na de 
harde ontruiming in Brussel, werd in Aarhus h.etduitse 
konsulaat en in Kopenhagen de krant MJnform.atic" 
bcuc. Op pct1konferentics, stencils en manifestaties 
werd de vrijlating van de bczc1rcrsrct1 en de samenvoe
ging van de gevangenen in de BRD en in Frankrijk 
gccist. 

Het aantrekkelijke was voor iedereen 
~ zich in Europa internationaal 

te organiseren, 
samen te strijden, 

de verschillende ervaringen 
produktief samen te brengen 

en te laten resulteren in een aktie 
tegen een zenuwcentrale 
van het verenigd Europa . 

Na vicrcnrwinrig uur werden allen op zeven na vtij
gclaten. Dcicvcn begonnen een hongerstaking, dcaktic 
ging verder: in Bern werd de bclgischc ambassade, en 
in Zürich een belgische vliegtuigmaatschappij mee stc: 
ncn en verf bezocht. Velen kwamen in Brussel weer 
samen, om daar gezamenlijk een manifest2tic te geven 
voor de gevangenis. Echter nog voordat men zich kon 
verzamelen werden de mensen door de smeris uiteen
gedreven, achtentwintig werden voor kortere tijd vast
gehouden. Op 28 mei werden de zeven vrijgelaten, 
maar voor het gemeenschappelijke doel, het bereiken 
van de samenvoeging, kon de akcic geen direktc impuls 
meer geven. De hongerstaking werd op 11-5-89 in de 
namiddag door de gevangenen afgebroken. De onbe
duidende verbeteringen van de gevangenisomstan
digheden zijn in de tussenrija allemaal weer terugge
trokken. De gevangenen zijn opnieuw blootgesteld aan 
harde aanvallen. 

De aktie moest ingrijpen 
op de situatie in de BRD, 

op die manier dat de BRD-staat 
internationaal gebrandmerkt werd 

en dat de stilte en daarmee 
de omstandigheden van de gevangenen 

in heel Europa doorbroken 
zou worden 



De aktic was een mogelijkheid, in de Europaplannen 
van het kapitaal in te grijpen en ons Europa van vcn:ct 
tegenover het Europa van Smerissen en Bonzen te stel
len. Het verloop van de hongerstaking door GRAPO 
en PCE(r) gevangenen in Spanje of de opnieuw begon· 
ncn si.rijd tegen gevangenschap in isolatie in Frankrijk 
laten naast andere voorbeelden zien, dat het belangrijk 
is, :aan dit beginsel vast te houden en dat hierop nog 
veel werk te verzetten is. 

het vonnis 

Voor zeven kameraden en kameradinnen heeft de 
aktic nu, krap twee jaren later, juridische gevolgen. Zij 
werden allen op 15-3-91 in Brussel veroordeelt 101 rien 
maanden onvoorwaardelijk en ccngddboctc van 1000,· 
DM vanwege kollckricvc, geplande huisvredebreuk, 
vernielingen ~rebellie". Aan het proces, wat zonderde 
aangeklaagden plaatsvond, zat ook een civielrcch1c
lijk oordeel vast. Ze moeten alle schade, waarvan door 
de EEG en zeventien bedrijven aangifte is gedaan, be
talen. De prcciesc bedragen zal in latere processen 
vastgesteld worden, wat nogal hoog zou kunnen zijn. 
Tegen deze vonnissen is de officier van junitie in be
roep gegaan, omdat de gevangenisstraf te laag zou zijn. 
Dit beroep diende op 25 oktober in Brussel. Het vonnis 
van de rcchtban k in hoger beroep is verhoogd tot 2 jaar 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Ook dit proces 
vond zonder de aanwezigheid van de aangcklaagtcn 
plaats. Het civiclrcchtclijkc proces zal waarschijnlijk 
begin '92 plaatsvinden. 

de praktische gevolgen 

Onduidelijk is wat de precieze gevolgen van het von· 
nis zijn, binnen de geldende en/of toekomstige curopcsc 
wetgeving. Zodra echter de bclgischc justitie een inter· 

nationaal arrestatiebevel uitvaardigd kunnen ze on
middellijk uitgeleverd worden als de zeven zich in het 
buitenland bevinden. Aan de andere kant is het invor· 
deren van de schadevergoedingen, zodra die in een 
proces zijn vastgesteld, geen probleem in de steden 
waar de zeven wonen. 
Praktisch gevolg van het oordeel kan zijn, dat alle 

zeven niet meer naar het buitenland lcunncn reizen , 
zonder gevaar te lopen aan België uitgeleverd te wor· 
den. Daarnaast worden allen bedreigd met hun per
soonlijk faillissement, want de cis 101 schadevergoe
ding, is zoals al gezegd waarschijnlijk tamelijk hoog 
(tussen de S0.000 en 100.000 gulden). 

Duidelijk worden echter de doelen 
mensen af te schrikken, 

Tie aangeklaagden financieel 
onder druk te zetten, 

hun bewegingsvrijheid te beperken 
en een maatstaf te bepalen 

bij de kriminalisering van politieke akties 
in de europese hoofdstad 

Een allesomvattende inschatting, wat de belgjsche 
justitie en de civiele partijen met het vonnis willen, is 
tot nu roe niet mogelijk, onder andere omdat het pro-

. ces in eerste instantie gevoerd is zonder dat de 
aangeklaagden op de hoogte 'Waren. Typerend was 
echter wel de admosfeer in de rcchrz:alen, waar verge
lijkingen getrokken werden met eerdere processen te· 
gen de CCC en de RAF. 

Duidelijk worden echter wel de doelen, mensen af te 
schrikken, de aangeklaagden financieel onder druk te 
zenen, hun bewegingsvrijheid te beperken en een 
maatstaf te bepalen bij de kriminalisering van poli
tieke akties in de europcsc hoofdstad. 
Zodra duidelijker is, welke juridische en andere mo

gelijkheden er nog zijn, om ons tegen het oordeel te 
vcn:cncn, zullen wc meer informatie naar buiten bren
gen. 

de aangeklaagden van 
Brussel hebben jullie 

solidariteit 
nodig! 

:Informatieavond 

De v luch tel ingen =elf-die 
aanwezig waren- kwamen . er 
nogal bekaaid af . Een irakees 
en een somaliêr mochten wat 
vertellen over waarom =e 
aevlucht waren. Zodra he t e ven 
~at t e lang dr eigde te worden 
werden mensen afgekapt. 

Ze =i jn blij kbaar alleen goed 
gf{ eg voor de spanni ng .~ 
s~':-.a1atie e n niet intelligent 
genoeg om ook een mening te 
hebben over het nederlandse 
asielbeleid. Hun mening wordt 
gemakshal ve ingevuld door de 
witte heren en d a mes van de 
vluchtelingenorganisaties die 
de hele avond volkletsten . Zl~ 
werden niet gestoord in het 
soms erg uitgebreid propaganda 
maken voor hun or aan i sat i es. · . 
Gisterochtend vroeg weraen 4,j Kuss1scne ast 

- r anisaties waren 
De volgende o ~tas AmnestY 

-ig· Humani , . 
aanwe~ : 1 vereniging 
1nternat 1ona • ken INLlA. Al 
v1uchtelinge~~~~IAl z ich 
hoewel de~ 0 stelt dan de 
onafh ankeli jk:~ d~ze k lups 
ander werken tem Men gaat 

. n het sys e . t" 
binne d •rechtsstaa , 
uit van e dt erkend dat er 
h oogstens wor worden gemaakt
weleens fouten 

.. llilJIIIIE.::I ~ 
De hele avond werd er met · 

a:'( ' ers gegoochel d om aan te 
t~ .. e n dat het bes t wel meevalt 
met de hoeveelheid 
v l uchtelingen. Maar wat nu als 
~ie getallen hoger =ouden zi j n, 
is dan het r assistiese 
asielbeleid ( het be staan van 
een asielbeleid is al · 
rassisties) wel terecht? Hoeven 
we dan onze schuld door 500 
jaar kol onialisme niet meer af 
te betalen door hun te laten 
delen in "on=e" rij kdom? 

~ Zo leverden vl '. 
l-: gedurende de he~chtel ingen • 
1°P gevestigde e avond kritiek 
f Humanitas en ~rganisaties als 
,Humanitas voe:t U~htelingenwerk . 
i e .,. socia.le dienst et . beleid van . 
riJgen geld v u it. Ze 

dienst en beh an de s ociale 
=o~ena.amde Ra::en ~aarvan de 
asi elzoekers. z:oni ~gen voor 
verlengstuk ZlJn dus een 
vJ.ucht 1 van de st t . e ingen in d aa • Vee l h~p wel moeite e =aal bleken 
~ - mee te hebben . 
Deze kritiek werd niet serieus 
genomen en afgewimpeld~ Kritiek 
van een engelssprekende ·--
vluchteli ng werd z o sl e1cht 
ve r taald dat het zo onder de 
tafel gevee gd kon worden. Op 

~vraag wat Humanitas deed als 
~problemen waren tusse n 

asielzoekers en de soos werd 
geantwoord dat de so~s nooit 
pr oblemen had met A 
vluchtelingen. Geen woord over 
de moge l ijkhei d dat e r andersom 
wel eens problemen zouden 
kunnen zi jn . De vrouw van 
Humanitas ontkende dat 
Humanitas een verlengstuk van 
de staat i s. Veel 
vl uchtelingenorganisaties 
maken onderscheid tussen 

1
•politieke vluchtelingen" en i 
"economiese v luthteli ngen " . Dit 

. onderscheid wordt ook gemaakt 
11in het nederlandse 

asielbeleid . 

~~Veel vl uchtelingenorganisaties 
, wil len wel dat de definitie van 
wat een vluchteli ng is verrui md 
wordt . De regering wi l a l leen 
maar een str enger beleid. Ze 
willen het liefs t v l uchtelingen 
al s groep kunnen afwijzen. 
Tegenwoordig moeten · 
vluchtelingen nog stri kt 
i nd ivi dueel beoordeeld worden. 
Dat is vaak ook niet in 

De infogroep had een pamflet 
m~t een derge li jke strekking 
u ~tgedeeld . Pogingen van hun om 
hierover te discussieren met de 
=aal liepen op niets uit . Nou 

o vereenste mming met de 
hM~ realiteit : a l s een jood /jodin 

uit na=i-duitsland nu naar 
nederland =ou vluchten hij / =ij 
waarschijnlijk =ou worden teruggestuurd . 

,~ 



Een bijdrage aan de diskussie . 

Dat Nederland een rascisties vluchtelingenbeleid voert zal vanavond door 
meerdere mensen uit de doeken worden gedaan. 
De nabije toekomst belooft niet veel goeds. Aan de ene kant de sterke opmars 
van extreem rechts en misdadige aanvallen op vluchtelingen en migranten, op 
een ieder die zwart is, in de omringende buurlanden. Aan de andere kant het 
Akkoord van Schengen en - in het verlengde daarvan - de totstandkoming van 
het Fort van Europa betekenen een afsluiting naar buiten toe en de uitzetting 
van hen die politiek en/of ekonomies niet (meer ) bruikbaar zijn. 
Een belangrijk middel dat gebruikt wordt om deze politiek te legitimeren, is 
de scheiding die de Nederlandse staat aanbrengt tussen zgn. echte ('politieke') 
en niet-echte ( ' ekonomiese ') vluchtelingen . 
Gezien haa~ beleid en haar praktijk hoeven we daar niet van op te kijken. 
We vinden het echter verontrustend dat verschillende vluchtelingenorganisaties 
ook uitgaan van diezelfde scheiding. 

In onze beoordeling van vluchtelingen die hier komen, willen we die begrippen 
en de scheiding, loslaten omdat: 

1. Er meerdere redenen om te vluchten zijn die erkend zouden moeten worden. 
We denken dan aan vluchten vanwege seksuele onderdrukking, milieurampen, 
hongersnood en armoede, oorlog en een repressief apparaat. Huis en haard 
verlaten doe je niet zomaar. Als je dan hier komt past een ruimhartig toe
latingsbeleid. De huidige definitie van vluchteling stamt af uit het Ver
drag van Genève van 1951 waarbij de invulling van het begrip bepaald werd 
door de Koude Oorlog. De vluchteling uit het Oostblok gebruikt als poli
tieke propaganda tegen het Oostblok . Al jaren ijveren vele vluchtelingen
organisaties voor een oprekking van de vluchtgronden tot erkenning. 

2. De scheiding suggereert dat er wel plaats is voor politieke vluchtelingen. 
In de praktijk van het Nederlandse vluchtelingenbeleid blijkt dat de z~n. 
individuele toetsing zeer onzurgyuldig dan wel willekeurig te zijn en dat 
er sprake is van selektief toelatingsbeleid. Politiek is pas dan politiek 
als het de Nederlandse ekonomiese-politieke betrekkingen niet in de weg 
staat. Zo heeft Nederland prakties alle vluchtelingen uit Bangladesh de 
afgelopen jaren geweigerd terwijl ze op de hoogte moest zijn van de hevige 
repressie waarbij honderden doden zijn gevallen en duizenden in de gevanis
sen zitten om politieke redenen. Bangladesh is echter een konsentratieland 
van Nederland v.w.b. de ontwikkelingshulp (wat niet veel meer betekent dan 
steun aan Nederlandse bedrijven om daar infrastruktuur e .d. op te zetten. ) 

3 . De armoede en sociaal-ekonomische ontwrichtin van landen in het Zuiden 
zi jn veelal een rechtstreeks gevolg van de tegenstelling Noord-Zuid en 
tot voor kort Oost-West) . 
De landen van West Europa moeten niet raar opkijken dat mensen proberen 
om hier betere levenskansen te kreeëren voor zichzelf. En de oor zaak van 
veel problemen in het Zuiden komt direkt of indirekt voort uit de uitzui
gen van het Zuiden door de rijke landen in het Noorden. En de landen van 
het Noorden hebben kontinu bijgedragen aan het beeld van de vrije demokra
tiën die gastvrij zijn en waar iedereen aan alles kan komen, waar iedereen 
kansen en mogelijkheden heeft. Een beeld dat niet kl opt als je de vernis 
er van afschraapt of gewoon om je heen kijkt, maar wel dag in-dag uit uit 
gezonden werd en wordt door de media (die in de wereld bijna allemaal in 
handen zij n van de landen uit het Noorden) . Als je dat maar al te vaak hoort 
en ziet dan ga je er nog in geloven ook. Om vervolgens, op zoek naar die 
kansen, gekonfronteerd te worden met een hypokriet toelatingsbeleid dat de 
deuren sluit. 

z . o.z . 

4. De scheiding zet aan en bevestigt vreemdelingenhaat . 
Door te stellen dat zgn. ekonomiese vl~chtelingen hier alleen maar zijn om hun 
geluk te beproeven en om hun eigen egoistische behoefte naar m~er welvaar7 te 
bevredigen, sluit je aan bij latent heersende opvattingen dat zwarten lui 
zijn" of "krimineel". Iets wat nog eens een extra stimulans krijgt op het mo
ment dat Lubbers zegt: "Het is mij niet duidelijk wat mensen willen in een 
land dat ingericht is op het houden van Elfstedentochten en niet het klimaat 
heeft om ondèr r· palmbomen te vertoeven." Dit soort uitspraken en gedachten
kronkels gaan volledig voorbij aan het feit dat de welvaart van de wereld on
gelijk verdeeld is. Dat dat de oorzaak is dat ~ensen vluchten . Dat er dus ook 
altijd mensen zullen blijven vluchten op zoek ~aar een menswaardiger bestaan, 
zolang daarin geen fundamentele verandering in zal plaats vinden , bevoc~ten 
zal worden. We zullen er alles aan IIIC!eten doen, ook als ba~is tegen rascisme, 
dat duidelijk gemaakt wordt dat niet vluchtelingen maar die ongelijke verde
ling het probleem is. Dat kunnen ook aansluitingspunten zijn voor samenwerking, 



kom in aktie 
koop geen Israëlische produkten 

Er is bijna geen weg lcrug. Het klinkt misschien tragisch of lijkt mis
schien overdreven, de real iteit laat ons helaas anders zien. Israël is al jaren op 
volle kracht bezig om de nederzcllingenpolitiek uit Ie voeren. Dit wordt steeds 
duidelijk en wil er nog enig perspectief zijn voor de Palestijnen dan zal de ,bouw 
van die nederzellingen zo snel mogelijk moeten stoppen. Bijna dagelijks staan er 
berichten in de kranten over de bouw van nieuwe nederzettingen. Nederzettingen" 
die alleen bedoeld zijn voor joodse Israëlische kolonisten. De laatste jaren wordEL, 
echter ook steeds meer Russische joden naar Israël gehaald, om zich Ie vestigen in 
de door Israël bezette gebieden. Uil de plannen van de Israëlische regering blijkt 
dat er voor de komende jaren gestreefd wordt naar een verdubbeling van het aantal 
kolonisten. 

Aan de andere kant wordt er van alles aan gedaan om het leven van de 
Palestijnen onmogelijk te maken: huizen worden opgeblazen of gesloopt, land 
wordt onteigend, waterbronnen in beslag genomen, bouwvergunningen worden niet 
afgegeven, bomen en gewassen onlwo·rteld en de bewegû1gsvrijheid beperkt door 
pasjessystemen. Deze bevolkingspolitiek van Israël zal onverminderd doorgaan, 
mede onder het argument van nieuwe immigranten en het daardoor ontstane 
ruimtegebrek. De Palestijnse bevolking is hierdoor verstikt geraakt en verjaagd en 
diegene die nog gebleven zijn rest niets anders dan de positie van tweederangs 
burger. Israël is een apartheidsstaal. 

Ondanks internationale afspraken over bezette gebieden en de veroorde
ling van de ncderzettû1genpolitiek, pres teert Israël het juist nu om plannen uil te 
voeren, die het oogmerk hebben om binnen korte tijd het voldongen feit te creëren 
dat de bezette gebieden defmitief ingelijfd zijn. Israël voelt momenteel dan ook 
niks voor een internationale vredesconferentie, bang voor de druk die daar van ~ 
kan gaan to t het opgeven van de bezette gebieden, maar wil tijd rekken. Dit is \. 1 

bekend bij de VS, Europa en de VN; toch gebeurt er niets, en Israël lapt elke 
û11cmationale afspraak aan zijn laars. 

Voor ons is duidelijk dat er iels moet gebeuren. Een actieve veroordeling 
van Israëls nederzettingenpolitiek is op dit moment meer dan noodzakelijk. We 
moeten ons niet afllankelijk stellen van de door de VS geregisseerde vredesbe
sprekingen. Deze hebben vooral als doel om de belangen van de VS op de langere 

1 

tennij? veilig te stellen. Zo was het ook bij de golf oorlog het geval, hier ging het 
om olie. 

. O_m de druk op Israël ook Wt'rkelijk op Ie voeren willen we die veroorde-
ling oo~ dir-ect koppelen aan de boycot van Israëlische produklen met als eis: 
stopze1_1_1~g van de ned_erz.ettingen. Met deze boycot willen we druk uitoefenen op 
de Israehsche economie, maar ook op de politiek in Nederland. Dit om de 
woord~lijk beleden afkeuring van de nederzcttit1genpoliliek ook werkelijk om te 
zeilen m daden. Er kan geen vrede komen in het Midden Oosten zonder het , 
respecteren van de rechten van het PaJestijnse volk. We willen iedereen oproepen 

l e Isr~~lische p~oduklen in de schappen te laten slaan en tegelijkertijd zoveel 
{ igehJk druk uit te oefenen op de winkelbedrijven om de verkoop van Israëlische 
produklen te staken. 

Israëlis_che produkten zijn in Nederland onder versch illende merknamen Ie verkrij
gen. Hieronder volgt een lijst die zeker niet kompleet is, maar die alvast een 
handvat geeft voor de boycot. 

Agrexco: 
Beged-or: 
Bissli: 
Carmel: 

!3io-top: 
Elite: 
Epilady: 
Gouex: 
Green Valley: 
Jaffa: 
Osem: 

ma: 
Tivall: 
Yarden: 

landl.,ouwprodukteu 
lecrproduklen 
snacks 

wijn, avocado 's, blcekscl~crij, kersen, dadels, waspeen etc. 
ook biologisch. 
biologische produklcn 
halva, snoep, koffie. 
hairremover. 
zwemkleding. 
wijn (excl. voor de HEMA) 
fruit, fruitsappen. 
soepen, biscuits, pudding. 
soepen, humus, tahin. 
allerlei soorten vegetarische burgers. 
wijn. 
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f"OLt'r J f:K G IWMIGf:NF:tl 111 

.". Op J 2 novc-mber J 9'> J hPhh<'ll de 
.....__ .. -~ Milrol:ko een verf:lilrinq gcd;,;-,n 11.;1.v. 

,-. in M;irok f:o. 
De vcrkJ;-,rinrJ lu id t ;-, J i, volgt: 

.. _;.;;,.c.;;i!F-,;.:r-~""--~:~~~~ 

.,,_~::,c_::.,1 Burgc1·gP.v,111qc11 is v;-,n Fc-z: 

~ VcrkJ;-,r ing voor <.In r,11h l ii:-ke 

bo~lotcn 
op 15 november 

De tweede ho 11ger.st<1ki11g Zil l beginnen 
zal 40 uur duren. 

~e ciercle honq o rst,1 1:inr; 
" e n 6 <.lcr; cmbc-r 1991. 7.n l ged11rr-11de 7::! 1111r pl.,atsvinden 

• • ·- ··~- .';l,i • .:...,. 

. 1N-~:,.·,..---~:·· - ·· 1 --~~~-·~.,..i, ........... .__.. ~-·· "' .... ~~ 
· ., Naar nanlei ding 'v.ni- de recente nanvnlJ·en-· van islamitische~ 

extremistische b e weginge n tegen de leden va n de studenten-
beweging op un.ive rsitcJten in verschiJJende Hnrokkaanse steden 
(Fe,:, Kenitrn, e n Oujdn,·etc . ) hebben de politieke gevangenen 
in de burgergevangenis van Fe ,: d . d . 29 oktober 1991 de vol
gende verklnring uitgegeven: 
- ~ 4 - ~ ________ ... ____ --·----

DE POL.tTIEKE Gf:V1\NGf:Nf:N l N nr-: OIJRGF.R GIW1\NGENIS V/\N rez: 

VlfüKf J\RING MN l>F. Nl\'l'ION/1 l ,f: EN ltl'l'ERN/11' JON/\ f ,E OPENO/\RE OPitlIE 

De versch illende M;irokl: ,1;-,11r;e univcrsitoit.crn, en in het bij 
zo11uer dle v,,11 Fez en Oujtl,,, hebben te m,,ken gehad met geweld
<.lë1dige aanv;ill en t egen de studenten in het ;ilgemeen en de 
basisbeweging i n het bijzondP.r. De criminc-le beweging die deze 
;:i;1nval l en heeft gel eid noemen zich elf? "Islamieten". Deze 1mll!II••• 
o r g,'lnisatie best,, at bch;-,lve uit stud~nten ook uit andere niet ~ 
sturlcrcnrJcn zon ls sJ ngc-n> en h.indclaren uit de middenstand die · ::.; ' 
uit verschillende M;irokf:;-,;-,n se ste<.len f:wnmen om een fnsc i s tisch BI 
leger te vot·men tegen d"' r.tudentenbewr.?g.i ng e n zodoencle hun 
extremistische e n geweJdd;,!liqe doeleinden probe erden te renli-

,, .. 4..... ....-:::c:::~ 
vroege ochtend zijn ze m,:t· sto U:en, i.jz<:?ren staven, 
zw;-,;-, l·den en stenen de stuuentc11 te 11 j f goga.111 . Een 

studenten i.s hierdoor j n levonsbenreiqende toestand 
naar het ziekenhuis ove1·gc-b r ncht. Onder hen o. il. JI\RlR Hour · 
Di n (actief lid van de istudenten beweging). 
llet is dujdelijl: d.it cle;;e z.g. isl ilmitis,; he beweqing hierdoor 
iets probeert te re;-, l li::c-rc>n w;it hrt ~1n1;·okk.;ianse t"'''Jime tot nu ~,l,.lii,.1:~t:5~ 
t oe ook heeft 9epl·ohc-rnl m-,.ir wn;-,r zij nJC?t in is gesln(lgd; 
namelijk een zware slag toe te brengen aan de Marok.kailnse 
studC?ntenbond: de UNEH. 
De UllEM is de democratische <:?n progressieve spreekbuis van de · 
lln r okkaa nse studenten. Do recente (l,,nslnqen wilren een poging 
om de> bötsisbP.wPging diri vceJ offers hee Et gebracht, en die tot 
nu toe stand heeft we ten te houden· tegen het Marokkannse' 
regime en de extremistische " Isl amitische" bewegingen, de mond 
te s noeren . .:a;~i;..;a'ISli~•.,... ,...__~ • ..- c ...-·~ lo"r ·.-

dezo reden protesteren wij, politiek gevnngenen -:;~--;~;,:-r[ll::~!Jj~ ~; 
leden van de UHEM , tegen do barbil;irse prilkti jkc-n van de terro-
ristische " Islamitische" beweging : Tevens verkla r.en wij 

~ solidair met onze kamer;-,den vn n de UNEM die gignntische offers 
hebben gebracht voor het behoud van de progressieve lijn van 
de studentenbeweg.:i:..:.n:..:.g::...;... _____ _ 



VLUCHTELINGEN 
Declaration No1dersledl. Dec. 3.1991 

We are the refugees in the Shalom Church. Nordetsledl who ned from Greiiswald 
Mecklenburg-Vorpommem(ex-GDR) a!let being allacked by a mob of "football rans·. 
The potice arrived one-half hour a!te1 the first atlack. They were gieally oul-numbeted and 
15 of them were injured. Thtee te!ugees wera also injured dwing the attack. including lwo 
wamen as they ran to safety. The children cannol sleep at night and are still a!raid. 
In spite of all we have been thtough. the Mecklenburg-Vorpommern government insists that 
we carne back. 
The Chutch also has urged us to return - nol to Greifswald however. bul to different places 
in Mecktenburg-Votpommem. 
For us. il is all the same. We and many ethers have already experienced the ex-GOR. Our 
occupation of the Anschar Church !or 45 days in Neumünster.Schteswig-Holslein was done to 
prevent us ftom being sent to the ex-GOR in the first place. We finally gave in and went 
to Grei!swald relunclanlly. The ·solution· Grei!swald was made by the Church. They assured 
us thal the accomodalion there was "the safest in all Germany·. 
What we !eared the most and whal we wamed about really happened. We were very 
!ortunale lhal none of us were seriously injured or killed. We wil\ not go through th{ , 
again. 
We know thal il is legally possible for us lo slay in Schleswig-Holstein. The government o 
Mecklenburg-Vorpommern only has to accept that we can slay here in Schleswig-Holstein. 
Many of us have relatives here and we know lhat accomodalion is available. 
We wonder why lhe Minister of the lnlerior of Mecklenburg-Vorpommern. Diederich wants 
us to come back. Il certainly is nol his love of humanily and !or the opptessed of lhis 
eatlh. 
We know we are the politica! "playball" of the CDU and SPD .. although they are agreed 
on one !hing: we must return to Mecklenburg-Vorpommern. Not to do sa. would be to admil 
thal the fascists have the upper hand in the ex-GOR and to admit !hal the government of 
Mecklenburg-Vorpommern is unable. unwilling or bath to deal with that Cact. 
These governrc,•nts 'lrgue lhat L'1ere is !'.O di:'~rence !:::e!wec:n the eastern and western parls 
of Germany. We know that the fascist potenlial is in every pari of Germany. bul il is 
especially evident in the ex-GOR. The reasoru are many and complicaled. The in!ra-slruclure 
in the ex-GOR has been broken and not replaced. All Germaru suffer from the acute lack of 
housing. bul il is made worse !here by drastically rising unemployment. lower wages and 
higher prices. Many people have lost !heir orienlalion and are facing a future without hope. 
Even up until now. there has been no serieus confrontation with the past. . 
The current "debate· on asylum being waged by the politica! parlies is the foundation of 
the frequent and ever more brulal attacks on foreigners. • . • 
Arter listening to comments made by some polilicians, il is no wonder !hal the hooligans 
Ceel that lhey have the freedom to attack and kill foreigners. No honest efforl has . be~n 
made to check racism in lhis country. On the conlrary, the laws are structured to mamtam 
racism - The New Alien LawCNeue Ausländergesetz) is one example. 
We. as refugees, are the weakest of all foreigners in this country. 
We still Ceel it is our right to be treated as equal human beings. We _carne here _because ~e 
believed in democracy. We are learning lhe hard way whal democracy means m 
Getmany. 
The SPD government of Schleswig-Holstein will not yield lo OUT deman~ to . slay_ he 
becawe they think that ·a Coreigner free zone· as in Hoyerswerda was a cap1tulation 
!oreigner hostility·. . . . 
The fascists and those who secrelly support them blame us Cor the1r soc1al disaster. 
The govemmenls solution !or the deteriorating social situation is to send some c:>f us r~fuge~s 
to lhe most run down areas where we will be used as a lel out for aggiess1on. W1th lhis 
decision, the government covers up lhat they are not . willing lo find a real _so~uli~n and 
thereby endangering our lives. The governer.ient doesn nt even deler from cmnmalmg us 
and our supporters. 
11 is clear to us lhal our demand to stay in Schleswig-Holstein is possible wilhin the legal 
!ramework of the law. 
The state of Hessen <West Germany) has found such a solution. Refugees who have been 
regislered as viclims of violent atlack in the ex-GOR must not retu~n !here. . . . 
This edict was passed in agreement wilh the Ministe1 of the lnlenor and Soc1al M1mstry of 

( 

u 

Hessen. Al least TOO people have been ablè to make use of lhis did 

~!ert o~~~e;~ra:'le: ~:~e l~:;r~~J t~~~ l~er:t= -~ l~ck~ becawe l~e polic_e ::i ;it~=~::t in the ex-GOR. Many mor~ reCugees are nol ~~ ato ~pr~:::- 1:;::t ':li:~n:v~ 

The solulion as found in Hessen is a humanilarian way to solve our problem and is wilh'in 
the legal framework of the law in lhis country. 

We appeal lo yo~ to wrile or fax to the Collowing 1 
seek such a solulion. peop e and to urge lhem to 

We have been given our last ullamatim. 
We are ~lill delermined not to go to the ex-GOR. 

11W~h areGm a desparale siluation.Even the church-board refwes to offer w protection 
, eab

1
erman government imposes force Oh w and OUT children il will end 

mepar e lragedy. • 

The refugees in the Schalom Church 

Please wrile to: 

Björn Engholm Fa.x: 2/3 (0431)596-2423 
Ministerpresident or Schleswig-Holstein 
Landeshaus 
Dürsternbrooker Weg TO 
2300 Kiel 

Günlher Jansen Fax: 2/3 (0431) 596-5116 
Minister of Social Welfare 
Landeshaus 
Dürstembrooker Weg TO 
2300 Kiel 

Georg Diederich Fax: 003734/83134 
Minister or the lnlerior or Mecklenburg-Vorpommern 
Landeshaus 
0-215 Schwerin 

Shalom Church 
Lüljenmoor 13 Telegram 
2000 Nordersteclt 

Contact adress: 
ln!oladen-Omega 
Bahnhorstr. 44 
2350 Neumüruter 
Fax.04321/ 46542 

Please. dislribule lhis appealcampaign! 

Conlributions are welcomed .. 

Post Giroaml Hamburg Nr. 16468-203 Blz.: 20010020 ~Asyl" 
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