


Van de zon en kou buiten word je vro
lu1<er als van een paar uurtjes kranten 
kijken en knippen. De geschiedenis schijnt 
zich t e willen herhalen maar de deskun
digen blijven beweren dat dat allemaal 
wel meevalt: "rassenrellen als in duits
land zijn hier te lande niet te verwachten" 
Als ze daar zo zeker van zijn, waarom dan 
verschillende brandbommen in moskeeen 
en, waarom al die uitwijzingen van vluch
telingen, waarom al die -op kleur- ge
richte knokpartijen, maar bovenal waarom 
is er zo weinig kontakt onderling zodat 
we samen een vuist kunnen maken. 
VerZ is mogeltjk 1 ! ! 
Dat verZ mogelijk is bl!)1<t wel uit de aan
slag op de in oprichting zijnde luchtmobiel
brigade (helaas zljn we blj deze berichtge
ving afhankelijk van de burgerl!)1<e pers, 
misschien komt de verkl.!ring nog binnen ••• ) 
waarbij vrljlating van alle politieke gevan
genen in nederland geeist wordt. Gat ~n 
omheining, helikopters vernield en in de 
fik gestoken. Weer wat militair materieel 
minder, nu nog minder kapitalisme, facisme, 
sexisme . Nog beter: in de prullebak ermee!! 

Snuffelstaat! 
Van de NN nog een leuk briefje ontvangen: 
dat ze de L.I.C. maar niet in de bus 
krijgen. Een schrale troost maar wij ont
vangen de NN oqk zo goed als niet. Mis
schien worden ze wel aangevreten en op
gegeten . . Of het is de zoveelste PID
story . zoals deze: er was eens een bolide 
die oud en nieuw voor de afwisseling wel
eens onbeschadigt wilde doorkomen. Dus 
dacht ie goh, laat ik eens ouderwets 
oud en nieuw blj het ORKZ vieren . Maar 
dat kwam hem duur te staan. Het werd 
nieuwjaar en de bolide was weg! WEG? 
Zomaar op eigen hou~je de benen genomen! 
Maar dat kan zomaar niet. Dan maar naar 
de plisie maar ook die wisten niet 
waar de bolide gebleven was. Ze wisten 
zogezegd neeeeeeeerrrgggens van maar 
wilden het wel even noteren. Een paar 
weken later maar weer eens gekeken. 
"Ja meneer, het ding staat hier al 
weken en we dachten zo van goh als 
ie hier toch staat maken we hem even 
schoon voor u. Nieuw lintje in tiep
masjien, helemaal opgeruimd en gezogen. 
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Ach, de politie is tenslotlO jn be1te 
vriend hè en dan wil je wcleen• Wlll voor 
de mensen doen. Maar waarom kij\<1 u nu 
opeens zo boos, verdrietig er\ l I eur
gesteld?" 

"Oh ja en als u uw auto terug wt Il 
hebben kost u dat fl00,00, die llflJI 
linten worden ten slot van rekftll fn ll 
iedere dag duurder" 
P.arkeer eens wat vaker een boH1h np 
het eigen terrein van het ORKZ c.lnn 
krljg· je hem netjes opgeruimd ttlrllll ! 

,. 

Krakers wachtten 
· t • ._M1 me op vonms ö\A 

tot ontruimÎng .~.'à i 
GRONINGEN • - Eige

naar H. J . J.Jacobjr. van de 
voormalige pakhuizen Har
dewikeratraat 7 en 9 kan 
weer vrijelijk over zijn buit 
beachikken. De Gron.inpr 
rechtbank heet\ bepaald dat 
de krakers cli! vorig jaar· 
september de panden be
trokken, dienen t.e vordwij· 
nen. 

De uitspraak komt enip-
2?.P• ala mosterd na de maaJ. 
tijd: De krakers hebben en·· 

. kele weken geleden al hu.n 
spandoeken binnengehaald, 
waarna ze met· stille trom 
vertrokken. . 

De pakhuu..a . zij~ het 
· voorwerp van een slepend 

restauratie- en verbouwiap· 
proces, dat uiteindelijk moet 
resulteren in de opening van 
een bar-dancing onder de 

111am "De GoldeaAml". 
. ,.,Jacob, die ala architect de 

i 
,erbouwiag zelf in handen 
heel\., hoopt over enkele 
maanden het etablissement 
alsnog le•kunnen openen. . . 

J 
PE. sinds 12 december gekraakte 
villa aan het emmaplein heeft 
een potentiële koper aan de deur 
gehad: een makelaar in onroerend 
goed die er zljn kantoor wil vesti
gen en beweert erboven te willen 
wonen. 
H.1J wil de lcraaksterers uitkopen , 

. - ~~··~·u~·~- want h.lJ heeft geen zin om z ' n geld 
uit te geven aan advokaten en jus-
titie. Zou er niet per ongeluk 
meer achter zitten dan dat? 
H~ wist in ieder geval wat meer 
te vertellen over de eig~n~en~ -

broer en zus mulder . Het 
is dus eigenlJjlc van mammie 

mevrouw Heringa (voorheen Mulde;
Heringa), wonend te Zuidbroek. "":g 
Z~ was iemand van de ADCO- groep , ~~· 
een i.Jtgen•eursburo dat kantoor- _,;. 
ruimte in de villa had. ADCO is , ::::, . 
inmiddels failliet, en vlak voor -

,..,.,... ___ ~:llll het faillissement heeft Heri.nga 
het pand aan haar kinderen over
gedaan. 
Er zit een curator achteraan 
omdat ze nog schulden moet afbe
talen. Deze kan er echter niet 
goed een.vinger achter kr~gen. 
Verder wist de koper te melden 
dat er een advokatenkantoor be
langstelling had voor het pand. 
Welk kon (of wil de?) h~ niet 
zeggen. 

Pikant detail: mevrouwe Heringa 
is ook mede-eigenares van het 
kraakpand aan de Ganzevoortsin
gel. 
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De eerstvolgende LAS-blJaenkomst zal plaatsvinden op: 

zondag 16 februari aanstaande om 12 uur· 

. zoals altl,jd in Hotel Bosch, Apeldoornsestraat 4, Arnhem. 

Behalve de gebruikell,jke agendapuntèn, staat als thema op he~ 
programma: 

n eqoie.m VQOt e · 

.l.~echtstaat 

Het gerechtshof te Leeuwarden heeft 
de= dagen een der meest beschamen
de uilspraken gedaan uit de hele 
geschiedenis van de nederlàndse recht
spraak. Er werd tot vrijspraak besloten In 
de raak tegen 115 krakets die vijl jaar 

lang de groningse binnenstad hebben 
geterrorisee,d. welk schrikbewind werd 
·bekroond· met de grondige lleffllellng 
van een café en enkela kantoren, en met 
vale tientallen poginJen tot~
gericht tegen polille- en brandweermen
sen. De~ van de rechtbank 
was allennagerst:: men kon het bewijs 
niet rondkrijgen, dat de la-aakbeweglng 
een georganlseerde bende Is met crimi
nele oogmerken. Die georganiseerdheid 
Is welwldig gebleken uit de steun die 
krakets uit heel Nederland en wr daar-
bulten elkaar ouer en weer verlenen, tel
kens wanneer ergens rellen moeten uit
breken en/of tegen de polille moet wor
den gewchten. En het plegen van mis
drijven mag c1an geen ooa t1Jn, het 1s 
wel bij uitstek en exclusief HET MIDDa 
waarvan de kraakbeweging zich bedient 
wanneer haar ook maar iets in de "fi'9 
wordt gelegd. Dat bewijs Is ten owivloe
de geleverd. en ligt vast ln de schade
rapporten over onauimde panden. waar· 
in 1/00r tlentaUen miljoenen guldens 
schade werd aangericht; over opgebro
ken straten en opgeworpen bànicades; 
in de opnamebriefjes van de zieken
huizen waarin tientallen gemolesteerde 
politiemensen zich moesten laten behan· 
delen; in de schadedaim.s van de eige-

"Aktueel Anarchisme": 

naars van op de barricaden verbrande • 
auto ·s. Ten owrvloede stelde de recher
che vast, dat de woning van Aad Kosto · 
met Semtex werd opgeblazen; een. 
springstof die door de Tsjechische rege
ring werd geleverd aan l.lbil!, dat 1100r 

doorzending aan het Internationale ler'
ronsme mrgdroeg. De kraakbeweging 
herbergt tuig dat niets en niemand ont
Zlet: ook het aapule dat de. Makro-bran
den heeft gesticht en bij SheU de slangen 
heeft doorgesneden. Ook de rebchopen 

die na de Amellsweerd-ndJ<,n honderden 
ruiten van Utrechtse wlnkel\on verniel-- , 
den en hun etalages plunderoon waren· , 
1/00r een groot deel knlk'.m. Dil kraakbe.- 1 
weging wordt ~ b@f!'ll)l'ld door · 1 
de outcasts van 0rlZlll IRIITil!nlcvmg. Moge • 
dit ooit ook nog eens dooldringen tot 
hen die geroepen :zijn, clMrowr een oor
deel te uellen. 

Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. Bovenstaand s~uk is afkomsti g uit do 
Stavast (het OSL-blad) van vlak na de vrijspraak van alle Wolters-~rrestanten. Ale 
je nog poen wilt zien van de staat moet je overigens heeeel s nel J e schadevergoe d ing 
aanvragen anders is het echt te laat. 

N.a.v. Groningse ervaringen 'to~j~~11~, 

Groeps~vandalis,fiie 
wordt aangepakt 
Mlnister Hlrsch Ballin van justi
tie wil dat er speciale wetten ko
men die het mogelijk maken om 
vandalisme van groepen aan te 
pakken. Krakers en voetbalsup
porters die in groepen de openba
re orde verstoren kunnen op die 
manier wettelijk worden aange
pakt. Dat zei de minister maan
dag tijdens een CDA bijeenkomst 
in Enkhuizen. · 

Minister Hirsch Ballin ging tij
dens een spreekbeurt in op het re
cente vandalisme van FC Gronin
gen-supporters en op de rellen in 
1990 rond het Wolters NoordhoU 
complex. In beide gevallen werd 
er ernstige schade aangericht 
maar was het juridisch niet mo
gelijk de daders individueel aan 
te spreken. Volgens de mini.ster 
moet er daarom een nieuwe wet 
komen. Kern daarvan moet zijn 
dat de hele groep verdachten kan 
worden aangehouden en de leden , 

supporters van FC Groningen, 
wilde gisteren geen reactie geven 
op het voorstel van de minister. . ~ e 

Ae t\\e" ·e 
rt,f\e\ . ~t\, · 

.ne~\t\g. ~~ 
~e::' Oe ~\t\e 
o\\\\o 

van de groep aansprakelijk 

gesteld kunnen worden. Dan •----------~-----------------• hoeft niet meer precies uitgezocht 1 
te worden wie zich wel en wie 
zich niet schuldig maakte aan 
vandalisme. 
Justitie in Groningen, die eerder 
zowel op problemen stuitte bij de 
bewijsvoering tegen de krakers 
van Wolters Noordhoff als bij de 

Politie mf!g naamsregister inzien ~l'ol-\ . .:19·, "'" bolk. 
• "ê, \ .J / 1 / ~1., 

Valse naam opgeven 
wordt knap lastig 

liet wordt steeds lastiger 
om aan de GroDingse politie 
een valse naam of vals adres 
op te geven. Dat was al niet al 
te gemakkelijk omdat agenten 
de gewoonte hebben om ook 
naar de postcode te informeren 
wanneer iemand een adres op
geeft. Wie een verkeerd adres 
opgeeft loopt dan meestal wel 
tegen de lamp. 
Maar nu wordt het opgeven 
van een valse naam nog wat 
moeilijker. B en W hebben na
melijk besloten om de politie 
een aansluiting te geven op de 
persoonsadministratie van de 
gemeente. Daardoor wordt het 
voor de politie mogelijk om 
rechtstreeks de personalia van 
aangehouden Groningers te 
verifiëren m_et de persoonsge-

gevens van de gemeente. Deze 
verificatie is noodzakelijk bij 
het opmaken van een proces 
verbaal en dient om te contro
leren of aangehouden verdach
ten de juiste persoonsgegeven 
hebben verstrekt. 



l]~N G E~l]l]~1·G . 
ofEJij H:o_o F_O]@iiA lil 

Woensdag 22 Januari was het tijd voor deeJ. 2 van de akties tegen de nieuwe 

woon(dakloos- )wet. Nadat een week eerder een pand aan de Kraneweg was bevr

i j d toog nu een del egatie van strijdende kamer adeninnen naar Amsterdam. De 

Bedoeling was om het palei s op de dam een paar uur t o bP7.e t ton . Aa ngekomen 

op het voor verzamel adres bleek dat ook de politie zich had voorbereid. Een 

grote hoeveelheid M. E.-blikken en agenten te paard stonden klaar om de opeA 

bare orde te handhaven. Duidel~jk een uitgelekte aktie. Of dat met inform~ 

ten o r afluisteren of dronken geklets o f ••• • ia niet duidelijk. Wel duide-

is dat het niet 

Maar gelukkig was op 
klaar . Het Waaggebouw op de Nieuwmarkt zou gekraakt worden. In een grote 

(+/- )150 mensen) demo ernaartoe dus , en toen we er bijna waren moest er 

een stukje gerent wor den. Op dat soort momenten blijkt dat het nederlandse 

aktievee te veel en te lang in de kroeg hangt. Werkt aan de kondi tie men

sen ! !!! Eenmaal aangekomen had de breekploeg de deur nog niet open, en 

waren de eerste politiemensen al met lange lat ter plekke. Ook dit rees t 

Dan mnar naar de stopera, om aldaar de gemeenteraads-ging dus niet door . -~ 
kwartier begint ook dat wel te vergadering even te verzieken . Maar na een 

vervelen,en ga je maar weer weg. 

· ~fitf: .. ;,:m:î ~~ .• ... ··.n, - = lil ~;.;}· !:......:!~"' 
,_ - ['<;,;. ze bier ver-

: •. ekoch t buis waar 
ij-k (pretentieus g red) in de demo 

r vrankr in burger , 
Op de t erugtocht naa boel stillen (politie etrek en gemep en gescbre-

bl ken er een duw eng s 
s jaggeren) e t n eruit . Na wat ge s wel een b.lndje arre -

en die moes e dit leverde on P moet tole~ 
te lopen, duit maar in je groe 

er inderdaa , dat je stillen d hierover is 
euw waren ze 1rs a l beweren t laatste v,oor 
tanten op. lk boorde ze t tie boog iS• Re d "laar blijft 

ris ikO v3n arres a OS diskussie waar • , 
reren als het h t lijkt me een CHA - b isdemokratiese van 

en en e lijke en as 
nog niet geschrev , i h te ona fbanke "'l De poli tie is 

ei genger c ' i betrekken, 
he t zelfbepaalde, d politie er n zijn na 2 dagen 

tje als we e r r es tanten 
ons mooie beweginge eakties hierop . De a aJ.1teer gespanne~ __ ?.P. 

t vriend . Graag r d en wachten .. , .. - ,.... ., f 
niet je bes e ar huis gestuur t ., letl ;1 1'<. "-ll-

t een dagvaarding na JT ., kefS '\,\T\l( , 
weer me 10.ndelijk evenement~ v,c11sl '-1-',\ ' ,,,:,;t C'f 
een volgend ...... ,, ,r , tnnn. Wc~~ns lwk~n, 11 •t1•(1(:"1}J( \' 

h1 111,, lc,chnh, hr wrrktnom- ,, In- ,: _ • , •'"t I f "J 1• } t: t ij !t )"1 r t ····, :~" '::""' # 

• 

a&n alle ge!nteresaeerden, 

V81ldlla8, 25 januari, demonstreren wij tegen de op hllllde n zijnde huis
vestingswet . Naaat wijzigingen van beirtaame r egelin«en die gevolgen 
hebben voor de indiv iduel e huu.raubeidie, bevat het wet svoorstel een 
art Utel dat het kraken van ruimtes die nog geen ~•11 maanden l eegataan 
a trafba.ar s telt (art ikel 96). Eind deze 1ll&8Jld wordt het ontwerp huis
vest ingswet in-de t weede «amer behandeld en ais de wet er door komt, 
zal hi j in juli 199:f in wer king gaan t r egen. 

Veel grote steóen kennen al jarenlang · een nijpend woningtekort. (Alleen 
Alllsterdam·,al ' kende per l januari 1991 52. 315 geregistreerde urgent 
woninazoekenden en een wachttijd van 4 tot 6 jaar of langer). Met name 
voor mensen zonder gel d is het verachriklcelijk moeilijk oo een woning 
te vinden en als zij dan iets vinden vàrkeert het vaak in slechte staat 
of is het on~etaalbaar. Naast de jaarlijkse huurverhoging wil staats
sela:etaris Hee:rt:1& nota bene de ~uurprijzen nog eens 5 1/2 procent 
omhooggooj en. . 
Ondertussen staan er genoeg panden leeg. In Amsterdam zijn er boven 
winkels alleen al 5000 leegstaande woninaen en honderdduizecden vier
kante aeter kantoorruimte staan lange tijd OD8ebruikt. De leegstand 
wordt maar al te vaa.lc door huiseigenaren gecamoufleerd door middel van 
lcraakwacj.-ten of zogenaaaije opslag of a.JJdere foefjes. 

De nieuwe huisvestingewet zal won~oekenden en hucrders nog meer aan 
regels binden en het voor beQ nog moeili jker maken om op hun rechten te 
staan. i:!ui:!bazen zullen daarentegen nog.'meer vrijheid lcrijgen om met 
hun panden te óoen wat ze willen, zelfs als ze deze jarenlang leeg laten 
staan. · 
Mensen die zelf tegen al deze ciisstanden ingaan en die door middel van 
kraken proberen iets te doen tegen de woningnood en de leegstand, worden 
consequent gelcriminaliseerd. In de afgelopen järeri zijn gekraakte panden 
om de onzinnigste redenen ontruimd, va.ama zij 111aar al te vaak veer 
tijdenlang leegstonden. Een aantal goede voo.rlieel den hiervan in Amsterdam 
~ijn: onder andere: Ceintuurbaan 85, Roelof Ha.rtstraat 17 en Onze Lieve 
VrQuwesteeg 6 . Andere panden zijn ontruimd oa plaats te maken voor luxe 
woningen (met onbetaalbare prijzen), kantoren en dergelijke . 

De nieuwe huisvestingswet zal aan de woninsnood en de leegstand niets 
veranderen. Integenóeel: Het recht op betaalbare en goede huisvesting 
wordt in deze wet met voeten getreden. Eigen initiatief om hier iets 
tegen te Joen wordt per wet strafbaar gest eld. 
Die wet mag niet doorgaan! 

-----WOONnZCHT DOVEN Ele::N!Xl'ISRE(,'fil'--------------

---- --KRAAEll GAAT UCOR'- ---- --- --- -----



··anaf 17 oktober biedt het Open Hof 
. erkasiel aan 2 statenloze palestijnen 
.:t Libanon . De nederlandse staat 
~eft erkend dat ze niet terug kunnen 

.111ar libanon omdat ze daar daadwerke
_ijk bedreigd worden. Nu heeft Koste 
of was het august?) bedacht dat ie 

:e wel naar een ander land kansturen: 
.. . . gewoon een ander arabisch land: 
_ibie. Een land waar Khadaffi erg na
i:-ukkelijk aanwezig is; waar ze hun 
·Jurgerplicht moeten vervullen in mili
:aire dienst. Na aanvraag van asiel 
--.echten ze van Kost o de procedure af
~chten in dat andere arabische land. 
~lia heeft ze daarop kerkasiel aange-
->den om te vermijden dat ze , zouden 

'verdwijnen' in libië. Nu zitten ze al 
~o'n 4½ maand opgesloten tussen 4 muren 

!nlia is geboren uit een kerkasiel in 
1986. Een aantal kerken zijn toen bij 
elkaar gaan zitten en hadden de indruk 
dat dit geen eenmalige gebeurtenis 
zou zijn. In januari ' 87 is er een 
<onferentie geweest met kerken uit 
erlijn, manchester , geneve en grên . 
lt leverde het char ter van groningen 
~ (&verklaring). Omdat j e met alleen 
-en verklaring weinig kunt doen werd 

1n '88 Inlia (Internationaal Netwerk 
van Lokale Initiatieven ten behoeve 
van Asielzoekers) geboren . Er zijn zo 'n 
:ooo kerkelylce genootschappen binnen 
~ropa bij aangesloten en velen hier
"JJ.ten . Deze wisselen i nformatie uit 
1v,;r de toestand in een bepaald land 
d~nk hierbij bv. aan het inlia-rapport 

Jver de situatie in tsecho- slowakije), 
~eseleiden de asielzoekers hier maar 
,,k als ze uitgewezen worden in het 

.a~d waar ze heengestuurd worden . 
-~lia werkt binnen de grenzen van de 
·. erschillende rechtsta ten dit omdat 
nen persé wil voorkomen dat de asiel
zoekers in het illegale cir cuit te
recht komen. Toch heeft men een hoop 
~'JlJfels over de demokratische inhoud 
:an het beleid van Kost:o:"dat is er 
~iet meer op gericht hoe kunnen asiel
·:~kers blijven maa r hoe kunnen we ze 
,o snel mogelylc weer kwijt raken." 

Q 

' 

CH1\-. 
Het politieke schaakspel meespelen, N 
de staat met argumenten klem zetten, 
juridische en persoonliJlce hulp geven 
aan asielzoekers is dan de enige 
manier om asielzoekers te helpen . 
Besluit de staat (zoals meestal) om 
tot uitzetting ~an bekiJlct Inlia de 
situatie in het land waarheen men 
uitgezet dreigt te worden. Dit gebeurt 
d.m:\r . een onafhankelijk onderzoek. 
Daarna gaat het politieke schaakspel 
weer verder en verder en verder ••.••. 

Kerkasiel is een oude traditie waar de 
steat tot nog toe nog geen wetje op heeft 
weten te vinden.Wel heeft de tweede kamer 
al besloten dat mocht het zover komen, men 
de asielzoekers met behulp van de marechau
see eruit kan zetten. ME mag niet.Ja, 
ja, wat is het verschil. Uniform is ten
slotte een uniform . 

Al maandenlang zitten er mensen vast ten
gevolge van de politieke situatie in het 
land van herkomst en dit land. Het zijn niet 
alleen de palestijnen die hier in de stad 
gebruik maken van kerkasiel maar ook een 
aantal vietnamezen. Voor hun is dit de 
enige tijdelijke oplossing gezien het asiel-

• ZOekersonvriendelijke sfeer in dit . land. 
Laat eens wat vai:i je horen, stuur ze eens 
een ka.art om da dagelylcse sleur te door 
breken. 

Spilsluizen 5, Groningen. 

33, Groningen . 

Je kunt je afvragen wat dit stuk in de 
L.I.C. doet . Het is tenslotte niet ge
bruikelijk om als anarchisties geschrift 
iets te schrijven over kerkelijke organi
saties. Zolang zij de enigen die daadwer
kelylc iets ondernemen voor de asielzoe
~ers zijn en daarmee tevens het asielbeleid 

bekritiseren zal d~ L.I .C. proberen 
blijven volgen. 

WEG MET VESTING EUROPA 
SOLIDARITEIT MET ASIEUOEKERS 
SOLIDARITEIT IS ONS WAPEN. 

q 



29 1~1nut1JJ\UI 
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"GEEN WOORDEN, MAAR BANEN" 
Onder dit motto demonstreren migranten op 29 februari~ . 
Amsterdam voor verbetering van hun positie op de arbeidsm~~kt~n 

WERKLOOSHEID ONDER ALLOCHTONEN ONDERMIJNT HET INTEGRATIEBELEID f 
Over de hoge werkloosheid ondër allochtonen wordt veel gepraat 
en geschreven. Al deze woorden worden echter· nauwelijks in 
vaste banen omgezet . De werkloosheid onder autochtonen blijft V 
dalen, terwijl het percentage werkloze allochtonen nog steeds 
toenee~t . Wel wordt er veel tijd en geld verspild aan projec-
ten die maar weinig perspectief bieden aan de allochtone 
werkl~zen. Deze projecten worden bovendien vaak opgezet zonder 
rekening te houden met de behoeften, ervar ingen en wensen van 
allochtonen zelf . Hierdoor voelen allochtonen zich nauwelijks~· 
a~ngesproken door deze initiatieven, waardoor ze vervolgens 
mislukken. De allochtone werklozen worden hiervoor dan weer 
vera~twoordelijk gehouden. Deze gang van zaken versterkt de 

~ vooroordelen over en discriminatie van allochtonen. Er wordt 
bijvoorbeeld geze d dat "buitenlanders niet willen werken" · ·- ', ~---i . •'>-· __ ;_,,.... .... . J ,•·t~ : 

,,, · , : ~ ..-J.f'_ J ' 
111~1,1 '''"· i11'~i~illi ,.. _.. -~ 

•1nu,
1
'.:;:,11Lt \ ', \ ' ~.' YVJR[~K )N( 

Migranten en nun organisaties moeten zich verzetten tegen deze 
,, ... · • L A _... .trrtt,., ,.,., ,.,.RI 

vooroordelen en de aandacht vestigen op de werkelijke oorzaken 
van de werkloosheid. De · eigen ervaringen moeten onder de 
aandacht worden gebracht, anders zullen de provocerende woor- 1 
den van sommig_e politici het algemene beeld gaan vormen over~ 
allochtonen. Dit zal de maatschappelijke positie van allochto-. 
nen nog verder ondergraven. . . ~ 

Discrimin~tie_ o~ de __ ar~e~1!'ark;i[)&r.l'//;AIV~JJ Jt--J~._ 
Discriminatie is één van de belangrijkste faktoren van de hoge. ) . 
werkloosheid onder migranten . De allochtonenorganisaties;. ·.;;;. 
waarschuwen hier al jarenlang tegen, maar tot nu toe ondervon- .. • ·' 
den. zij_ weinig gehoor. De waarschuwing van de allochtonenor- , · ~ 
ganisaties, wordt nu echter ook ondersteund door andere be
l~ngrijke instellingen . Eén van de adviesorganen van de rege-
ring . (de W. R.R.), heeft ruim een jaar geleden voorgesteld om ' 
~pec~ale wetgeving in te voeren om de achterstelling op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan; de Wet Bevordering Arbeidskansen 
en 'contract compliance' . Er zijn ook andere wetten denkbaar, · 
zoal~ het verplicht in dienst hebben van een bepaald percenta- ) 
ge migranten (quotering) . Haar de overheid weigert. nog steeds 
deze wetten in te voeren. De regering erkent wel dat discrimi-
natie een rol speelt, maar zij wil of durft de discriminerende 
werkgevers niet aan te pakken . 

Vanaf 1987 zijn er diverse afspraken gemaakt met de organisa
ties van de werkgevers om wat te doen aan het wegwerken van de 
hoge werkloosheid onder migranten. Er is echter maar weinig 
van terecht gekomen. In 1990 is er een afspraak gemaakt dat in 
de komende 5 jaar 60.000 werkloze allochtonen aan werk gehol
pen zouden worden. We zijn nu meer dan een jaar verder. De 
resultaten van dit akkoord zijn zeer teleurstellend. De meeste 
werkgevers weten niet eens dat zo' n akkoord bes taat. ~lechts 
3% zet zich hiervoor in; dit is natuurlijk nog veel te weinig. 

lo 

De organisaties van werkgevers doen toezeggingen en vervolgens 
korrt er niets van terecht. Zo ontlopen ze nog steeds hun 
verantwoordelijkheid. Zij gaan zelfs zover dat zij weer nieuwe 
arbeidskrachten uit het buitenland halen. 
De regering weet dit allemaal, maar blijft geloven dat werkge
vers ooit een keer mee gaan werken aan het terugdringen van 
werkloosheid onder allochtonen. De overheid gebruikt als 
argument dat zij weinig wil regelen met wetten en regels. Zij 
vindt dat ook de werkgevers, andere organisaties en burgers 
verantwoordelijk zijn voor de samenleving. 
Dit argument geldt kennelijk alleen voor werkgevers, maar niet 
voor mensen zonder werk. Want zodra men denkt over straffen en 
dwang, betreft dat meestal de werklozen die dan worden gekort 
op hun uitkering. Verder horen we steeds meer politici, die 

. vinden dat buitenlanders verplicht moeten worden om de Neder
landse taal te leren. Tegelijkertijd zijn het dezelfde perso
nen die de meeste tegenstand biedef aan wetten die werkgevers 
zouden dwingen om allochtonen in dienst te nemen. 
Het gaat de overheid kennelijk niet zozeer om de verantwoorde
lijkheid van organisaties en burgers, maar meer om de belangen 
en de wensen van de werkgevers . Terwijl de werkgevers die zich 
keurig aan hun afspraken en verplichtingen houden, helemaal 

{niet bang hoeven zijn voor wetgeving 1 

r/ il~·~'l , 1/ , - t l , 
WARR~. J.,,t/ ~ -:: ..:::. 

Ttt"srl 1~· ~ l"-----:• 
. ~,. ~ 

De ~ e volg~n van de werkloos~i ' / r--..R~'F1 

l
t'-".I.Ä)U4 _,.. , · 1 . l.]:, 

a het bekend worden van het akkoord tuss·en werkgevers en 
akbonden, heeft de overheid gezegd dat zij eventueel met 
ettelijke maatregelen zal komen, als er na een jaar geen 
oldoende resultaten zijn. Het is nu meer dan een jaar na het 
kkoord en het is uit onderzoek al bekend dat er nauwelijks 
esultaten geboekt zijn. _ 

. '.,,..,,,. • il ·, ,, rr~ _11DL( ..1 ,, ,ï \ .._,.,_. .... 
Binnenkor~ za~ er in de Tweede Kamer gepraat worden over het fl.'-;!.'.; 
~l dan_ niet invoeren van wettelijke maatregelen. Als er tot 
invoering .~aar~an wordt ~esloten, zal de voorbereiding vervol
gens op ziJn minst een Jaar duren. Dus de invoering ervan zal 
pas ergens aan het eind van 1993 plaats vinden. Daarna zal het 
weer zo• n anderhalf jaar duren voordat bekend wordt wat het 
effect ervan is. Dan zijn wij inmiddels in het jaar 1995. 

De gevolgen van het uitbl . . 
niet te overzien, maar h~tve~ v~n . wet~~lijke maatregelen ziJn 
o nder de allochtonen da l.S uideliJk dat de werkloosheid 
~conomische positie zaf nog veel hoger zal zijn dan nu. De 
isolement en de vooroord fog slechter wo rden , het sociaal 
zal ook grote gevolgen \:~ zullen toenemen. Deze situatie 
allochtonen en voor de N d 1 e~ voor de komende generaties 
D~ tweedeling van de samee::{e:ï"n se samenleving in zijn geheel. 
ties nu al tegen waarsc huw g waar de allochtonenorganisa-

en, zal onomkeerbaar zij n. · 
Daarom geen uitstel, maar aktie: NU!!! 

Voor verdere informatie: - Landelijk Komitee "Geen Woorden, 
Maar Banen· tel. or. 030- 318644 

- - Regionale Centra Buitenlanders . 

-,P1HU, Osor, ETKD, fed. v , lur-k-:t' ~portv!!ren19inc:Jr-n , lll10, Hflf, Hl IG-OER, H1K8, LEZF, LSOOA, urn, lletvcrk 
Centra Buitenl anders, Prov . Plal f .Buuenl . Brabant, Plat f . 8ullenl . lh Jnaond, St.Arab. Jong. R'da•, SNr , TDID. Il 
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Zondag 19 j anuari hebben een twi ntigtal mensen ui t Al:ls terdam en 

de Zaanstreek in Wormer een bezoekj e gebracht aan de vorig j car ont

maskerde inf oroant/ infiltrant/ provocateur Lex Hester . De aanleidins 

voor di t 'bezoekje' was dat Lex half oktober 1991 na een (afscher~ings-) 

gevengeniss t raf van dri e-kwart jaa r weer i n Amsterdam opdook . Vi a 

stromannen liet !'li j bij het Fort van Sjakoo tijdschriften van de 

linkse beweging kopen . Wederom, net al s toen hij nog als i nfiltrant akt ief 

was , met name Duitse anti-i mp tijdschriften. Hier valt ui te konkluderen 

bezig i s gaan hou

en 

Vele 0 veelal P8esc0 _ 
Ollc!ero b 

- Uren, 
z · overlasc 
len i·ertre/~!ce:--. 

·• Van 

,,.._ 

Lex ~33 %edurende ae 

stelling Lot norrnasl 

. . h le •.,cis ..,.,L , in te~2n-e!<t.ie n!ets te be~<e"~e:i . .H!:t 1 e .. -- ,r. 
ziJ'n autc (nog s t eeds een rode 9,.·., met "Otdicht en , 

,. , . \·a:1 , l~!<.<e:1 uas ~= c· t · toeval of een ~westie . 
-.antexen G3- 24-:i:.i) was weg . '- - l. "e hem niet ?ersoonlijk !'lebben 

d . d l . . , word on :lat ~ 
~:il i1opeaf~ nog eens ui e l. J.< -· · een 'Jeetje een 

at onz-o '·"Jode z~cte . 
'.:un::e:, :~onfrontere:, m_ . - - . k doden :tet ges::ieerè lopen va:, ae 

M aan jo anaPr e .3nt - . C:cn:,er op de a!~tie. ,taar - - i ) ~ -:Jo n
0

s ; tieve rea~
velden of wegen te z an e,. - ,, -a~Lie ( de- soeris was in i een 

Lies van de ~u ren veel goe1 . 

Lex 

ov~r 

inforoant/ 

aan;-a!:!<en van"ege hec· 
ie:l0 r 1·e • i , 

- r .<r Jgbaar zijn? 
!let !:o:ien vaninfor:.istie 

kor.ie:,, v 
an "at er ge'>eurc 

n zin . hob:ien gee 
'<oi;ien · .Ie - · J. è in · 11en laten · !!ISanden t l. 

·et zo ver wi jaar weer d 1 
het nl ovor cwee de boekhan ~ s 

laton 3aan en - è oensen van 
u zi jn gang te - to??en zoals e i'ij hebben ;:?et 

om Lex n -'< te moeten s b'- :, gedaan· · 
d derzo«. , a J'aar ~e ,.,e. s lopen on Sja'<oo von" 

een " het Fort van . . 
Slagerzicht _n ,·11on aangeven 

.. <>en " 1 -aktie t1,,·e2 a1n"' 
dez

2 
rec~t O? infor ~3tie :iuidi!l i_11. ma'.<en d~ t !'lij wat ons :>at reft 3een enkel 

f en ~a t ~i j ,~er. niet . .. . 'ot :i'<tiev~ ::eel van li:i~s hee t • of 1nzic:ul l" 11- · -

bl. nnen onze strukturen moeL ver tone"- .. . 
n2er aktief is e~ ~at 

ld wiJ·ze:, dat Lex weer vr1J en 2 v2 1 i:1~se a~t 1ewer e er -,;' 
~ensen di? voor de s::ieris i:ifor,atie 

we verdac:1t --:oeten blijven or 10·~·~-e:1 . 
, r RanJiedinge:i uit èe t2nL proberen te inza;,,el~~ Z:'I ~e:is2n ï'2t ,eav 

SC'.:LUSS 1-'.IT ;;:::;: SCHilU7i'5:!.STVT 1 ! ! 

LEX :lOT OP ! ! ! 
de vliegende anti-snuffe: ~rigacie 
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GRONINGEN . Dè·~: 1ïfflffil'

4

trmlesbians · 1:Jnli m ited 

de lokale bevolking o~~ 
wtjze begrip wonlen 11=-"":"• 
voor de !esbiacbe geaardheid. 

"Het is twijfelachtig of de zes 
beschadigde toestellen nog kun
nen worden gebruikt. Ze moeten 
in elk geval grondig in de revisie. 

. Voorlichter Pijpers van Deelen: 
,. ,, ··· "Ook de morele schade is groot. 

.,..__...._ii,r..~~ De vliegers beschouwen de toe
. !.·;.;;:;stellen als hun kind. Voor hen 

. · ____ . _ _;komt de klap hard aan." 
••J• iêlli . JU . .. ·. - . - ' 

~ 
- CAL: Pos t bus 224, 8901 BA Leeuward en 

VEl~K()(JI) l)LJNTEN 
LEEF IN CH/\(JS': 

- KLEINTJE MUURK!UllT: Pos t bus 70J , 5201 A Den oach ç_ • k 1 
- CRACHTENKRA.HT: Postbus 16544 , 1001 RA A.mst~¾m In, ( )Win e 
- DE NAR: Postbus 104 , 1210 Brussel 21 België~ . 

Gr,c,1n 
- A . P.O. Nieuwsbrief : Postbus 1027 , 9701. BA. Cron.Lngen StEEnl:.ilst.raal 38 

: ;;:;~~=i:h;~s;~~:b~!·:1g~~~. c;~~; ~i~;~ 3~=~ -,~)() ( \IE j )/\J ouoE 6~~\'..-IIT 6~ 
- NN: van Ostadestraat 2JJnn , 107) TN A.ma t erd~ \ JI \ UT-RECttr 

, m 02- 2311192 W//////ll 
A:: ie teoen lex hester/akties ~ 
tegen kraakverbod /COVRA'l'/' 
b lokkade/platform tegen d e 
mi litaire dienstpl i ch t / :o maar 
,~at adressen: de nieuwe NN...,...::.....-
1dressenl i jst/joegoslavie/paul1 
si mon in :uid-afri ka~oost
timor/akties dev sol /delt 
.eppelin/Oiverse "berichten , 
1 raken , a:des en reacties, 
waarvan sommige over alkohol . 

ca- s . 
Grachtenkrant:Lex- Hester/Zwitser- · 
lond/A~~/BG3/Hobbemakade/Kraker s...," 
~innen van Leutscher /Kraakbeen/\ ,-t 
Uezetting raadszaal/Kantorenbo~w ~ 
s jaar stoppen/T.O. N.III/Belg~ie• /Riiiii::11!1• 
llehandeling raadsadres ' 

Er zijn nog steeds meerder . 
hun post naar het k e ru1laboos die 
Sinds t~ee maanden v:; eerde adres sturen! 
l'O~'TBUS 752, 9700AT GR;~I~~~ nieuw adres, 

VAN SJAKOO A-DAM 
)QtJEJ..leRH-ST,q. 2~ 

DE KLINKER v. 8~!3ECICHU!:1S1:NSTR. 
! N !:!ME c;i; IJ '-tb 

/\ 

'T KC)ETSHUS ~û~äro1n 
248· Verzet tegen 

C r1<.ran t nr. · it/Geheime 
fh_eintie Muu muziékz.aal. gr oe e/Zwarte be-

deraardse . eer l.nz.ag · e/Sa-on dossl.ers . d mo\<.ratl. 
. dien~ten z.uidafril<.a. el.S~ti:/Leve de re-/ 

- ;;;;. • . vol\<.l.ng f manl.pul b r s ,.., '-.o\r. ~ '..,..- · ning O lub e menspan bedrog van · 1 . · 1<./Het h vul. · . ..lli publl.e. . 01/Klein bosc 
, l(leintJe 25 

·~ \T l~N V ()()Il S'l1 1~ J_, :II:n !~ N 

f rr GH T 'l'11E P (Q)WEll& 
Bij de chaos ontvi ngen we een 
dik pak uit gÖttingen 
(duitsland) . In het pak een 
hele hoop blaadjes : nummer 1&2 
van ."Fight the Power " . Fight 
the : Power . i s het b l aadje van 
het Antifa JugendFr ont (AJF> in 
g6ttingeQ, een klupje jeugdige 
an t1fasci sten a ldaar. Het b l ad 
yer sch~Jnt (tot nu toe) ni~t al 
1te vaal< •. • Nr 1 is ·'.Y.an mei ,. 9 1, 
nr ~ /s":v.an __ deze '.iaan~is~el ing . 
De 1nhoud , qestaat zowel . uit 
achte~_grondaftikelen .als kortè 
i nfqrmatietS.:,,er onder-werpen éH·e 
iets met antifascisme te doen 
hebben., Om. •even een.: paar dingen 
te noemen : h azis , fascisme, 
a ntifascisme , politie, de 
striid'va h - de mohawk indianen , 

drugs;- de" per .s. Ook staan er 
nogal wat d1nqen over het 
school systeem in , wat niet ~o 
vreemd is ·als je bedenkt dat 
het AJF voor a l ook sc~olieren 
probeert. te o r ganieseren . 
Verder ook b r ieven van 
l e : er/essen, een 
kruiswoordpu::el , agenda e . d . 
Het geheel doet wel verf r issend 
aan: Niet van die :ware ~as t en 
toch ook ~ i et oppervlakkig. De 
l_ay-out is trouwens :eer de 
moeite waard. Jammer dat e r in 
nederland (of groningen!) nog 
niet :o'n bl aadje is . 
Voor wie belangstelling heeft: 
het leesvoer is verkr i jgbaar 
bij de infowin~el . 
Steentilstra2t :s nrnninn~n 
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Home Of f ic:e 
QUeen saate 
L:óndon. W~ 

Er is o o k een ~ 
sol i d a r i t eitsg~oep : ~ 

S 1 
. d i hl... 'Il 

o 1 ar tatsgr uppe 
c:/o Sc:hwa r zmarkt 
Paul i nens trasse ' 15 
2 Hamburg 36 

Dit ke e r gee n adres, mee r va n 
Rol a nd van He ll o md a t • di e zo 
onderha nd v r i j i s . · . - '- --• 

Ik geloof niet dat 
ik hier iets boven zet 

b aha, t zit us boerenkoo 
1- en- spruitjes-goä nie t 
mee dit jaar,t mocht ev 
en winter en, dag van i js 
pret mogen genie t en, zi c 
h haas tende studenten v 
a llen linx en rechts om 

Rally door Afrika 
eist opnieuw leven 

PARIJS (AFP) - De Franse motor · 
coureur Gilles Lalay is dinsdag tijdens 
de dertiende etllppe van d.e rally Parijs
KapstAd verongelukt. De Yamaha-rij
der kwam tuuen Sibitl en Pointe Noire 

' (Congo) frontaal in botsing met een am-
bulance. • 

l 
?,,lf..• ~ 

. ~i,J~ 
1 i ... ,,.. 

ff ,. t.. 

gena oc t end wel wee r 
voorbij zi j n gegaan, t l 
okale persgebeuren doe t 
uitgebreid versl ag van 
verkiezing van duif van 
t jaar , stel me zo v oor 
da t ieder stadj er een g 
na! versgeplet patat oor. 

lo-g - exemp aar tuasen äe 
o traa~stenen uit mag pe 
uteren, lievelijk in 11Ud 
sigarenkisje in de wa tt 
nn g elegd,om vervolgens 
persoonlijk, neus dicht, 
~ij de milieuwethouder 
?P zn bureau te dt.llllpen, 

66k gr ot e markt , aaar ko 
mt trot s oorlogsveteraa 
n mr s t aatsen t staèhui , 

met the never e!lding s'Ci 
ory of mazzo , nu te,i,en s , 
met fanatieke sch!l!tse s' 

' clloon.maakploeg (visit d1 

e house par ty za t e t e~ 
) ,wel is e r nog een vac: 
ature voor ea thousiaste: 
vri jwilliger sterz di e I:l. 

et 



.. 
l jaren t ientallen pand a d ' eerste zondagsmis hee , anders krijgen we de ?l: 

on ve r;ia t et en nu •re tte ef't zich r e'.!ds v ol trokke eek vlak na t eten, no g b • 
, iljonai= ?? 1 bovendien w. n, - had ook a l niet geoge- ezig zich door danigedro 

n 3chui tendiep al eerà e n zeker, pffftt , t dagcafe 1 , ch ten naar dieper gel~ge 
r ui tgekocht, o:t neem het vanaf volgerui maand mag e n oorden te ;iersen, te ho 
'!handel ciet bleker/five r niet mee= plotseling tel ren,hetg een tot ernstige 

ln traat, ook .tout ? , zie t gen de bar aangehangen wo ;>leeve :::-stoppinge~~o;istop 
nut t e zwar t/wit, dasrbi rden,,Em te voorkom~n dat 

J ook niet vergetend dat 
een serieuze c . • veel p1 
bliciteit anti-ontrui~i 

ngsaxy er niet altijd i -üit , de kraak,ja,ook 
r mensen hebben kans om 
ruim te te krijgeh, er i s -ruimte zat, en er vallen 
illcmaal zielige mensen 
en zelfs hele groepen óu 
lten de boot,omdat ze ni 
e t zoveel tijd hebben,lu 
llig hoor,als je priorit 
ei ten blijkbaar ergens a 

nde~ ggen, Je wi 

een oand kraken of 
lt t. niet , niet van dat g 
emiezer gatverdamme , hoe 
had jij t willen zien,ti 
• axydag dus zoveel moge 

oui ten d e deur houdend
hoezo k raakwachtmentalit 
eit,t kraken is niet voo 
ral veel voorafgaand ver 
1ader en een spandoek aa 
n de gevel bungelen,maar 
ook -voor korte of l ang 
ere tijd:- ruimte ( s) zoele 

en, nemen, om te leven, oom 1 
ls dat door andre indi•r 

iduen als onpolitiek en 1 
o zo heel fout word t gez 
1~n,nb,men ~éft de , leeg 
et~ande,kerk, als ook een 
~/ -halfjaar geleden, ze 
lf g ekraakt, en gaan bewon 

t , d ' r ach te:::- schuilhoud enJ 
d personeel ,wor d t gepl e t 
als t gevaarte zich in n1 
et te stocoen-vaar t over 
t ziil na~~ ander hoek va 
n de ka.m:e r zuist;het gr oo 
t,we blijven laclien,niet 
te vermijden multifunctio 

MOSKOU (AFP)- Een wodlc.a· 
rel leverde vtjjdag een forse ver• 
keerschaos op in Moskou. Enkele 
tlenwlen Moskovieten waren het 
wachten op hun wodka 20 zat, dat 
ze de Tverskaia Straat (voorhtt11 
Corklstaat) blokkeerden. 

De relschoppers stonden al in de 
ijzige ochtend.kou te wachten voor 
de winkel met de mooie naam Eli· 
selvsld, de bekendste levensmld· 
delenwi.nkel in de mei. Verbitterd 
besloten de gefrustreerde klanten 
in de middag de straat te bezetten, 
heqeen leidde tot tt11 chaos in het 
hele ~= van de stad. 

De politie hoefde niet op te tre
den, want toen aan bet bqin van 
de avond een vnchrwagen met 
wijn en wodka arriveerde. kal
meerden de gemoederen weer. 

ele nee we zijn niet; ve 
rdeeld • -kraakui tvinding; d 
e dag - eet-dixo- kroeg bar
on- rollerskates, d an word 
je dus onmiddelijk bevang 
en door innerlijke lachst 
uip,maar misschien 
l om triest van te huilen! 

over , denk 

je maar, misschien is dl 
it wel zo'n laatste atu1 
iptrekking vab de krake 
»ij,waar ouwekerk ons~ 
og zo voor waarschu·11de, 
en of men alsjeblieft sm. 
iddaga al bij t dagcafe
i~othema wil langskomem 

oingen zal lijd'en, en dat. 
;,ens en wij elkander,alle 
maal verdomd foute mense• 
n t och niet toe,cheers , o 
o de vredige t oekomst,"en 
tevens op een gezonde na• 
ch trust,om allen u1igesl' 

aoen en •.vel, met frisse 0 

ogjes elkander bij t g r o? 
ot mazzo concert; tocij vo, 
oral niet te zien, ja gez , 
e llig avondje uit ' en d'an 
t e bedenken dat er n6g e 
en paar miljard mensen o, 

P d ' aardkloot rondlopen, ....... 
--· rl dat wordt zll nog es oorll ,_; 

og oas maar op lcinders,d 
e :~rel d is vol gevaren, [ e 
misschien kunt gij be t erj ~ 
binnen blijV'lln,om geen v _,,.. 

handjes te k~jgen, ril\ 
stinlcs,and so are """.J. 

you !! ,.,_. 
1 11 , , .__ -- ...... ,... 

Q) 

euze: goed leven of slechte dood 



~ Betaa\bare woningen 
voor iedereen 

! 


