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Terug van bezinning, toch maar besloten 
om door te gaan alleen nul x per 3 
weken. Ondanks halvering van de redaxie 
Hoe gaan wij aan jullie almaar stijgende 
verwachting voldoen? Niet dus ! 
EigenlyK hebben we alleen maar zin om 
te schrijven wat ons interesseert, als 
j ullie iets anders interesseert schrijf 
het dan en lever het in 
Overstelpt werden we met reaxies; voor
al niet ophouden, doorgaan, zonde , oor
spronkeluKe naam houden. Bij deze dan, 
dezelfde naam zolang het kan. 
Naast alle CHAOSperikelen toch: 
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Een goede kameraad VIII mij been a1 
lange njd problemen met zijn huisbaas, 
Van der Werf. Deze snuiter, wonende 
Meeuwerderweg 40a, berekende namelijk 
een veel te hoge huurprijs en deed geen 
donder aan onderhoud van het pand. Al 
geruime tijd was duidelijk dat deze zaak 
Icon escaleren. en dat is dan ooit gebeurd. 

p woensda~vond 18 maan besl~~ 
mijn kameraad er vandoor te gaan. HiJ 
trommelde een aam.al vrienden op om 
hem te helpen met verhuizen. Al vrij laat 
op de avond is lOCO de ecrsle lading 
spullen overgebracbL Later. Icon na 
middernacht, zijn wij op pad gegaan om 
de andere spullen op te balen. Totaal met 
negen personen. Aangezien wij reeds 
tamelijk argwanend waren • Van de Werf 
bad al eerder gedreigd met een knok· 
ploeg en moord • is er eern even geke
ken of er een knokploeg voor de deur 
stond. Blijkbaar waren zij van onze 
komst op de hoogte, want zij hadden zicb 
verstopt. 

auio·s. zodat ik in de problemen kwam. 
Binnen een paar lellen werd ik reeds 
klemgereden door een Opel Ascona.. 
lcentdcen FN-27-0H kleur oranje/rood, 
waar twee criminele types uitsprongen. 
De bestuurder liep daarbij moeilijk te 
doen met een krik, wat mijn aandacbt 
afleidde van zijn uiterlijk • ik heb hem 
niet kunnen herkennen • en van de bijrij
der. Het eeme was niet w erg • bij is 
door een ander genagdd • maar dat ik 
niet op de bijrijder ICltC is mij. lelijk 
opgebroken. Dit figuur beeft mij name
lijk met een schroevedraaier in mijn rug 
gcstOlcen. Oeluklcig had ik toen de Jeans 
om te vluchten, zodat de andere creep 
niet de lcans bad mij de hersens in te 
slaan. 

Later ziJn WIJ nog opgeroepen voor con
frontatie met de daden. Hierbij Icon ik 
degene die mij gestoken beeft herlcconen 
aan zijn rode se~ eeruite jac.lc, de 
ba.ldictSberijder beeft zijq bedreiger cq de 
lcriJczwaaier herkend. Ook is nog een 
ander herkend. Tot de gevangenen be· 
boorde ook Van der Werf, maar die 
moesten zij helaas laten lopen. 

~ probleem was wel dat die luitjes lOCll 

achter onze bakfietS aangingen. De berij· 
der daarvan zat dan ook snel in de pro
blemen. Aanvanlcelijk wist bij, nadat bij 
ldemgereden werd.. over de stoep te 
vluchten. maar zij lcwamen er gewoon 
met de apio achtetun. Uiteindelijk is bij 
de straaf overgestolceo en er lopend van
door gegaan. De besruurder, met krik, is 
hem achterna gegaan en heen hem uit
eindelijk te pakken gemgen. Voor de 
bestuurder hem dood koo slaan, wist bij 
zich te bevrijden en is een cafl! binnen 
gevlucht. Daar is de politie gebeld. Tot 
onze verbazmg waren zij er snel bij, en 
hebben voor het gemak beide auio's aan
gehouden waarvan wij de nummers door
gegeven hebben. 

Doordat ik mij nawurlijk geconuntrccrd 
bad öjj mijn eigen veiligheid, was ik de 
anderen al vlot uit bel oog verloren. Na 
enig weken hebben wij geluklcig iedereen 
terUggevonden, geschokt maar gewnd. 
Later bleelc dat zij door andere auio ·s 
achterna zijn gezeten. Onder andere door 
een blauwe Pontiac en nog een witte en 
blauwe auto. Door te vluchten via brand· 
gangen lcondeo zij wegkomen. Uiteinde
lijk bleken er w • o 12 • Sportschool John· 
oie"-types aan de vijandelijlcc bot mee
gedaan te hebben. Velen daarvan waren 
gewapend, minstens met smlen staven, 
maar vermoedelijk ook met vuurwapens. 



Na twee mislukte kraakpogingen 
zijn op 15 janua ri dan toch 
eindelijk het voormalige groene 
kruisgebouw, drie pandjes aan 
de melkweg en de westerkerk aan 
de kraneweg definitief 
gekraakt. Wij, een zg. 
"woongroep" bestaande uit 8 
mensen, bewonen het voormalige 
groene kruisgebouw e n de 3 
pand j es aan de melkweg , die er 
aan vastzitten. De wester ker k 
wordt over i gens door een andere 
groep krakers bewoond . 

Voordat de panden gekraakt 
werden zat in de 1~esterker k- de 
vooropleiding theater. Het 

·groene kruisgebouw werd bewoond 
door 1 persoon die als 
kraakwacht diende. 

De heer gietema had ='n 
plannen al klaar; er waren 
bouwp l annen gemaakt en ook de 
sloopdatum stond al vast.:- 22 
januari zou de boel gesloopt 
worden. Maar onze "grote 
vriend" had twee dingen over 
het hoofd gezien . Het voorstel 
moest eerst nog goedgekeurd 
worden door B~W en de 
gemeenteraad en het complex 
kon gekr aakt 
worden. (ver g i ssen i s menselij k 
niet waar ? ) . 

1 • 

• Zo zal de Kraneweg eruit ko
men te zien. met rechts de hoe
kappartementen en op het.dak 
twee penthouses. 

Toen we er net twee weken 
inzaten kregen we een brief van 
de gemeente, waarin o.a . stond 
dat men geen bagrip en sympatie 
kon opbrengen voor onze 
kr aakax ie. Ook stond erin dat 
de buurtbewoners achter de 

•sloop stonden en het er mee 
eens waren dat er een enorm 
betoncomplex zou komen . 

Dit konden wij ons absoluut 
niet voorstellen e n dus zijn we 
een h a ndteke n1 nge naxi e 
begonnen . <zo konden we de 
buurtbewoners ook laten weten 
wie we zijn en waar we mee 
bezig zijn . ) . We zijn tot nu 
toe alleen langs de huizen aan 
de mel kweg en de kraneweg 
geweest (een gedeelte) en we 
hebben maar liefs t 65 
handtekeningen kunnen 
verzamelen. 

• Bijna alle buurtbewoners 
·, .,' stonden positief tegenover ons. 

· y~.lze waren dus helemaal niet voor ··~t':,.."'" . 
, ., fëlë.""sloop en een gloednieuw 
:--i,,·"betoncomplex. Hieruit blijkt:

- dus dat er gewoon keihard 
gelogen is in de brief van ·de 
gemeènte. Waarschijnlijk om ons 
een beetje onder druk te 
zetten . (Helaas voor de 
gemeente is deze poging 
mislukt) . 
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j e Kerk 
ard. Het 
t appar-
1arakter. 
11jd een 
eping is 

::..~aa:.-:.:.·~~- ·menten sku~Fitg· . apparte k 
ning en ' :::.,, " ~ u1. ~terker 

Op Plek vr,e~ ~p de=e vergaderin_g hebben i:'~J 

Alle buurtbewoners, wij dus 
ook hebben een brief gekregen 
van'de gemeente waarin eerst 
een ongelooflijk lange, 
lyrische , bijna poetische 
beschrijving van de westerkerk 
staat. Ver volgens staat er dat 
het gesloopt wordt. Een beetje 
tegenstrijdig , nietwaar? 

uitgelegd wat wiJ van plan =1Jn 
o.a. met het pand. Want: 
gesetteld =ijn we ' Gas, water 
en licht is aanwezig . De kel der 
die onder water s tond is 
leeggepompt en . . • de CV doet het 
weer . Aan het =itbad wordt nog 
gewerkt, kookbeurte n , 
sc~oonmaakrooster etc . ZiJn in 
aantocht en de keuken is al 
mooi beschilder d. 

Eerst waren er plannen voor 
;en 6-hoogcomplex , met Er =al binnenko r t weer 
appartementen van een ton per v ergàder t worden o ver e e n 
stuk uitsluitend voor ouderen e ventueel 
(55 plussers) . De buurt heeft ::;:;;;;.."""'• haalbaarheidso nde r=oek . Hierbij 
heftig geprotesteerd tegen_het in de 
feit dat het gebouw 6 
verdiepingen hoog zou worden. 

::: Afgelopen maa ndag 10 februari 
~ was er tevens nog e e n . 

iraadscommissi everga der1ng 
waarin g1etema de s l oopplanne n 
zou voorste ll en a a n B&W. Groen 

'• Links en de SP maakt e n bezwaren 
en het CDA was verdeeld. De 
PVDA was duidelijk voor . 066, 
VVD en GPV wilden eers t een 
haalbaarheidsonderzoek . Dit 
allemaal tot onze grote 
verbazing en oplu c h ting, want 
van uitstel komt hopelij k 
afstel! 

l ~K K a m mwa~-~- g a 
111... "Il aais aan de Kranewe9 gerealise' 

ft.. :!. ~ ~~ opget 
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1
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daa ook. dachten • •. Ka.ar tot o nze ao& grotere gat.iteerdheid ••• d•ar 
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En toen was het weer eens 

gebeuren. Deze dag werd op de radio nog 
aangekondigt door middel van een gesprek 
tussen 2 mannen. De één van de radio en 
de ander van de organisatie. Blijkbaar 
valt er opeens eer te behalen aan een 
~ag en nemen nu de mannen de touwtjes 
ln handen zoals wel vaker als het om met 
de eer strijken gaat . Gelukkig waren er 
ook nog wat autonome akties en gebeurtenissen 
In de nacht van de 7de op de Bste heb-
ben een aantal men de stad onder de 
leuzen gekalkt: 

. MACHT VERKRACHT l 

Op het Emmaplein is de internatio
nale QQQ:-dag de hele dag herdacht? 
gevieid7 Overdag in samenwerking 
met het zondagmiddagkafé kon 
iedereen ontbijten, een tentoonstelling 
bek.iJ"ken over allerlei aspekten van de 
OQQ-strijd, boeken en brochures bekijken 
die het thema Vrouw en verZ hadden enz. 
Om 6 uur was er warm eten en s'avonds 
ging voor het eerst de dixo/kroeg van 
start dit keer alleen voor men. 
~elaas werd de dag erg slecht bezocht, 
waarschijnlijk de onbekendheid met het 
Emmaplein????? 
Later die nacht is er in het kader van 
de internationale m:tag nog een aktie 
geweest tegen genentechnologie bij 
het beeld van Aletta Jacobs . De verklaring 

deze aktiegroep volgt hieronder. 

MENS NAAR WENS: pronarallleitsbeleld, 
geboonebeperklng, genellese manlpularle, 
g1nenpaspoon., lndentlteltsbewljs, voon-
plantlngstechnleken, herronormen, gedwon-
gen sterUlsarle, biologisch derermlnlsme, 
zelfbeschlkklngsrech1, reageerbulsbevruch-
llng, embryo1ransplanralle, BRAVE NEW 
WORLD??? 

ltasverbetering 

Ter ere van de viering van de lnrernauo
nale Vrouwendag hebben wij In de nacht 
van 8 op 9 maart het beeld van Aletta Ja
cobs voorzien van een baarmoeder met on
geboren kinderen, een witte laboratoriumjas 
en de nodige versieringen c.q. opschrlrlen: 
"baarmoeder als laboratorium voo, de mens 
naar wens•. leder jaar op de ln1ernallonale 
Vrouwendag word! er een sludlum generale 
lezing gehouden: de Aletta Jacobs lezing. In 

Groningen Is zij her symbool van de vrou-
we~srrljd omdat zij de eerste vrouw was die 
alsludeerde In Nederland en In Groningen. 
Een belangrijk gegeven voor iedereen die 
de lnrernarlonale vrouwenslrljd serieus 
neemt. Daarom gelooh men dar zij een voor-

1 
vechrsrer was van da emancipatie van da 
vrouw. Waarom roch een aanval op haar 
beeld dal haar op deze manier In herinne
ring moel houden? 

Aletta Jacobs srudeerde geneeskunde en 
was een aanhangs1er van eugenorlka (socla
a problemen als armoede, alkohollsme, krl-

1

" nalllelt oplossen doo, medlsch-rechniese 
Ingrepen). Doel daarvan was en Is rasverbe· 
'erlng. "Als er minder ongewenschte lndlvl
Juen ter wereld kwamen zou Immers her rat 

' 

Door Nederlandse medici, politlek en me
dia wordt gebooneregellng als lelS poslllefs 
gezien. Nederland vergrijst, er moeren meer 
kinderen geboren wo,den. Volgens becijfe
ringen zullen er na 2010 meer zwane dan 
wlrte kinderen geboren worden. Daarom zijn 
jonge vluchtelingen niet welkom als hulp te
gen de vergrijzing. Men Is bang..yoor de on
:lergang van de Europese kultuur en stelt 
dar er julsr meer witte kinderen geboren 
moeten worden zonder gebreken, zonder 
ziektes. Onder het mom van 'de wereld Is 
mooi als iedereen gezond Is', 'leder nieuw 
leven moet gezond moer zijn' en 'men heafl 
recht op een gezond kind', word1 In labora, 
rorla de ·perfekte ry,ens• voorbereid!. Voor 
her oniwerpen van deze •perfekte mens• zijn 
vele onderzoeken nodig op het gebied van 
medicijnen, voorbehoedsmiddelen. medisch 
rechnlese Ingrepen. Onderzoeken doet men 
her liefs In zogenaamde Derde Wereld lan-

verbeteren. de sociale werv~~n en her men
sehlljk gefuk grootar worden•. Er waren en 
zijn meer vrouwefllke euganellka als Alena 
Jacobs die voors1andster waren en zijn ven 
rasverbetering zoals Jan• • Clappenon 
(1885): "het bloed van het ras mag nl81 ver
giftigd word en door morele ziektes". an Mar
garel Sangar de ook door femlnls1es 
geprezen voorvechtster van geboortenrege
llng, maaJrte destijds openllfk propaganda 
voor eugentiese eisen: ·meer kinderen van 
degelijke mansen en minder van minder
waardige dat Is da belangrijkste doelstelling 
van de geboonenregellng" • 

dan. Over deze landen spreekt men van 
overbevolking 1erwljl een land als Nederland 
veel dichter bevolkt Is, Dil rechlvaardlgI 
blijkbaar de neo-kolonlalisllese ultbulllng 
doo, de voo,mellge kolonlsa1oren. 

De angst voor de -zwane horden" zl1 er 
goed In, dal blijkt wel uit her feit dat de 
zwane bevolking on1moedigd wordt om kin
deren te krlfgen door bljvoorbeeld makkellf
ker voorbehoedsmiddelen 1a verslrekken ol 
srerlllsatle en abonus Ie adviseren. De se
lektleve -witte, herero- bevordering van har 
krijgen van kinderen Is srarls1les re zien aan 
het selektleve beschikbaar s1ellen van voon
planrlngstechnleken. Voortplan
llngsrechnologle Is daarnaasl mer name 
gerlchl op vrouwen terwijl mannen de koplo
pers zlfn In onvruchtbaarheid. De belóllen 
van de medlese rachnologle dwingen vrou
wen ook om hun wens naar har baren van 
gazonde kinderen nooit op Ie geven. Ner als 
deze gegevens wordr het ware sexlsllese en 
raclstlese gulch1 onrmasken van de medici 
In hun laboratoria, de larmaceurlese lndus
trleên, verzekerlngsmaarschappljen en poll
tlcl en wordr duklelljk dat de westerse 
kapiiallstlese landen het witte ras nog 
steeds zien els supenaa. 

Ondanka al eeuwenlange vrouwens1rljd 
worden vrouwen nog steeds aangesproken 
els moeder ol aansraande moeder; als po
tenrlile konsumen1 van voonplan
tlngsrechnologlen. Alsof voor de vrouw 
maar één doel Is In het leven: baren! 

Wlj voeren aklle tegen deze raclsllese en 
sexlstiesa bevolkingspolirlek als onderdeel 
van de srrljd voor vrouwenbevrlfdlng. 
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Groninger Columbus 
herdacht 

Wij tiebben in d& n.acht van H op 12 aaart het gebo11v waarin d.a 
Allel 'l'a8111an tentos,nste.J.llng gehouden wordt aiet de l~uz~ 
3S0 JAAR Gli:l'fOCroB Qn 30000 ~A,AR BESCHAVING VERNIETIGD beschil
èQroQn da ~loten dichtgelljild . 

Of) ll ma.art zal 4~ IU.e•v Zeelandse- &Jab~ad.eur &aai•it 111at 
enke).o qrt>ni ~e prov$.ncia1Q lt0p5t.3i~kan dne hni:oi~tel.hn,g 
openeit-, 
350 ~ gele4en d9Qd Abel "T'a~, op zo~ naar f\icuwe 'tiing-e
vpten, eell i!H•nd san en ba9on de &JQn!'Cidlè Ef} eed voll( die t-n 
lij76 11'4erond w'erd. 1n dat jaac st~erf ~ la11:U~ ~~rspronke
U~k~ ~!.bind ~~ween~ an werd-er defLnitiel ~on sfra~ ~e~et 
onder 30GIOO jaar niei: westers~ l>e.&Q~ving. Veroot':%AaKL: dGC,:
Wli1$t:ers -winstbejaq 811 hat_ blanke. rac.um.e.. 

".{asman was c,p zoe~ ,naat nieu.w~ g~bieden. voor da- We~en1.g4e 
Clost-ind.iesa Compagn.1.e an "ontdeltb;a" eer\ eiland terwijl 
äaral 30000 jaar door m~nsen 9e1110<Dn.ii loferd.. Hij zet:t:.. c!J..t 
gebied op de wereldkaart an voor hij verdac voer -werd er: op 
itjn ~ei,~~ een grote groep eil~ pgwoners vermoord. 
;lier mee gal ni j de.. aanzet. de ko1ten.de- genocf~ die iou gaap 
p,l.aatsvi.ocfeo.Jn de daer04? Vólge~de.. dec.enn.i8 \#tarden A l! a,p het 
eitand meer en 1tQeC ~ensen gevestigd dia hi~ !n t~opc, geen 
e\'.t)na,D1ie1>• waarde. had.den en het: eiland wet'd onder hun ver
deeld. Dit had tot- vevolg <iat d.e eila~-,ners ~zaa~ ,naar 
~Gkec van hun tradi. tion~l.çi ge.bied.en ver~e.V-~ en niet. 
langer in staat wa.ren hl.Ul. eigen mani.er van l•Ven te behouden r 
t«a.r de ella~ ble.,~n .een doorn b het;- 003 ~ de 
we.terse bezvtters en er wem. na~r een t,U. ~ven.de opl&.s:ring 
ge11:01:nt: <>Il van da-se niet. - , gewentte ba,olJtlOC]Sgt'CNp ~f ta 
komen.. 

Het AOAP'l' OR. DIE pcograai&a -werd ontwikkeld, de e.i.l:andbevolki~ 
ward bL.jQef\ geiireven an ~dwonqen w ve.rhlai.2QC\ ~gedaport~) 
na.ar kaJ.e. onvruclllbare- Jehi.ede~ At. 'W'a:er "il j ,-ec:l.~ngan werdeh 
-zLch aan ile ~~9en aan 4Et ~~teräe. ma11ier van leven .Dit 
resociali.sati.e ptojakt h.a4 .destas treure gev.,l1J'Wl, vrij snel 
was de gr4>E() ,ed«:i.meerd tot enkele t1Gntal1~ a,ensen. Pe rest 
van de groep -e 9estorven acf\ °WeS"t9r:!'e" ~ekiti, ho"'Jer en de 
kombinatis. wn niets k:unftQI\ d,»Qn en ck ~r:'3tr&Jcte a1koh.oLDLt 
projekt ve.r:d begel~d door t,riester.:l en nJ:iUat~. ~et 9.rp
jekt vei:d succesv-0{ afgesloten .t.n 1676 toen de l~s~ ooi:\. 
spronltel.fjke. e.il;artdbei.ioonst:~r.s Stiert. 30001) . jaar niet ~e§

t:ers" be.schavinl) in twee en h.ai.-e ~uw vatnie.ti,gd. 
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do. 6 feb • • proces yan Marriëtte voor he,t 
masten in Erp , ~ame~ met Cees. 

Marrëtte heeft in de maande~ die ze in voorarrest heeft gezeten 
geen verklaring afgelegd en dit blijft ze in de rechtszaal vol
houden . ze zegt hierover: na de brute wijze waarop wij zijn 
aangehouden heb ik besloteA te zwijgen. vervolgens vertelt ze 

.hoe dit in zijn werk ging. · · 
advocate Annie Wigger voegtfhieraan toe dat door de stillen die 
Marriëtte en Cees hebben aangehouden tegenstrijdige verklaringen 
zijn afgelegd waaruit blijkt· uat mensen niet de waarheid hebben 
gesproken. ze vraagt daar om de zaak voor niet ontvankelijk te 
laten ver klar e n. dit verzoek wordt niet ingewilligd en de z~ak 
gaat verder 
allereerst worden een vijftal andere zaken behandeld. Marriëtte 
geeft een korte toelichting bij elke zaak en geeft 4 zaken toe. 
hierna kan worden overgegaan tot: de hoofdzaak :het: omverhalen van 
de zendmasten. _ 
de rechter. gaat: in snel tem?O alle getuigenverklaringen langs. 
bij ·de verklaring over het moge~ijkin gevaar brengen _van hat 
vliererkeer werpt Annie Wiqger hier tegenin dat de morgen nadat 
de 2 zendmast omver was gehaald, 2 F-16's waren opgestegen. , 
blijkbaar .ond'ervonden dezen geen hinder v /d gebrekkige radio- · · 
contacten .·.-. _-. :-_? 1 •;, . - . . . " " . . 
nàdat de . rechtë r Z

0

ij n paperassen heeft doorgeworsteld is het 
woord ' aan· de; offi.cier: van justitie. · · ·. . . 
deie ,'q°egint' mèt _het spuien van haar gal over het feit dat M . . 
geen verklaring wens-t af te leggen. voor Cees kan ze nog enige 
bewondering· opbrengen; h~j hee~t immers toegegeven . .. neemt de ·. 

·, verantwoordelijkheid .•••• ideële moti~ven ;aten meewegen: in ·.~ 
haar eis(dit snap ik niet, · 18 maanden eisen voor c. ,en dan nog 
rekenil}g gehouden met • • ·._. .dat 'mens is . gek1).;. blaJ?là . . 
bij M. twijfelt ze echter 'of zij zich door ideële motieven lïet 
leiden: ••• legt gee~ verklaring af enz. enz. het was walgèlijk 
om te 'horen, mijn maag draaide ·spontaan ondersteboven 
ze had duidelijk een houvast gevonden om M. te criminaliser en. 
ze zou zich ~oeten schame~, een ~ysteem wat geweld 1r~a~tf88F~élen 
te verdedigen en mensen die dit aan de kaak stellen .. 
·nëT"·fëi t "dat M ~ïëCheêft·meeg-ëdaa11met · neromvei:-na.1.eri· via-_ 
zendmasten maakt de zaaK voor haar niet anders. uit verklaring~n 
die c. heeft~afgelegd is gebleken dat hier sprake is van een -
weldoordacht en doorgesproken plan . •mevi:-. Moor7_was geen onschul
dig slachtoffer van pmst:andigheden waarin ze · biJ toeval_was 
verzeild ger~~kt_. _ze wist ~aar_ze . aan begon _en _heeft erin toe_- __ 
_ gestemd dat .dit. gebeurde.• _ze ._rekent M: de zaak even zwaar aan · 
als c. · '· .. . ., .. 
eis: 18 maanden! 1 · · - . . . : 
Annie w. -die de .~ uridische ve:z;4ediging voert· i _s fel i'? h~ar . .. . 
betoog. ze. ,begint over de .grov~ wij z1;: _ van aanh~uden .die. in het . · 
'geheël · overbodig was; 'de valsheid in ·.ve17~laringen di~ hierover 
; zijn ""'af gelegp._: daarna ·,. legt z~ .· onduïdel~J ke , tegen.s trijdigh~~-7n,_ 
en oriwaars'chijnlijkheden bloot v/d overige.l/nr~f.11\J<-&W. · . ; . . , 
helaas heb ·.ik. het proces verd•er niet:. kunne?,. ,V:?lgen o~qat er,. ~ .• -
d~ -p~~-P-.f:~Ïi:.:-z_ielJg- hond_j_è ';z~t, f~t::~'.dringend~ uitgelaten _moes_t " 

b 
• • t c 1 nc,e:,FO t itr 1'.iS [ 77f $'.1 

ik heb gehoord dat M. in· haar slotwoord een mooi gedicht heeft 
voorgelezen wat iedereen(sympatisanten) diep heeft beroerd. 
de belangstelling van de pers was groot. dit zal ongetwijfeld 
te maken hebben met de vele a nti-militaristische/ solidariteits- ••••• 
axie's die er de laatste tijd hebben plaatsgevonden. ~ 

1 ·--1 1 

. -.. 
j 1· ". 1 •• . . ' 

,. , C • .. ., .. 
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M. voelde zich gesteund door de woorden die op de muur van het 
get'echtsgebouw stonden: NIET HET SLOPEN VAN .. · . . de rest laat 
zich raden. 
NIET. HET SLOPEN VAN WAPENTUIG IS MISDADIG MAAR DE PRODUKTIE ERVAN ! 
helaas zijn hierom 2 mensen opgepakt. zij konden niet bij het 
proces aanwezig zijn en hebben 2 dagen in de bak gezeten. 

een niet zo leuk bericht: : M. wordt al enige tijd telefonisch 
bedreigd . een man die dreigt met ruiten ingooien (dit is al 
vaker voorgekomen) en zelfs met brandbommen . 
er heeft een l eus op de muur gestaan."Marriëtte moet dood" en 
er .zijn folders rondgegaan met een waslijst van haar "criminele" 
activiteiten met de oproep eens b i j haar langs te gaan •• •. 
dit soort bedreigingen zijn erg demotiverend en M.· voelt z i ch 
zo langzamerhand. best bedreig,d : ·de politie doet niets! .. 
wij vinden·.dat ,.hier maar eens een -einde moet komen. we moeten 
iec~ doen . ze kan onze steun ha~d gebruiken 
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uitÇJecieeicl l)Ctmfiet 21-3 
Yandaaq iullen vele 1tDSen de straat opqaan teqen raciSII en vreetdellnqenbaat. 500 orqu.isaties bebben de oproep 
onderschreven en tienduhenden lullen straks de straten n11 Alsterdu vullen 01 onder dlt 10tto te duonstreren. Dat 
klinkt aooi, uar de maq aoet lltl. gesteld worden vat er 1andaaq dan duidelijk qeuakt wordt en aan vie. De oproep 
is nl. dusdanig alqoeea gesteld ("teqea aanslaqen') dat bijna betl ltderland aee kan lopen, oadat bet licb schijnbaar 
alleen keert teqen geveld van een kleine groep ,an ertreu. recbts. 'Tegen racisae• keert de oproep licb ook, uar de 
inTillllllq daman is 10 vaag, dat ook onder die noaer iedenen kan aeelopen, vut er wordt niet duidelijk qeuakt vat 
racis• is en er worden geen concrete eisen aan verbonden, waarbij er verxelijk keuzes qeuakt aoeten worden. 
Jo kolt bet dat er vandaaq een de10nstratie op basis van een 10nstmerbond door de straten 1an Alsttrdu 1al trelclten. 
Een de10nstratie die de schijn aoet velclten ionder politieke betekenis te lijn. Door de uitwdelijke opiet 01 racislle 
en bet bestrijden man niet als politiekprobleea, uar als suenverl:.iDqsproblee1 (Adeamdl, te besteapele11, wordt 
1oor de overbeid en bet bedrijfsleven de veq qeiffend C.l bun práiti jk van struduuel racis11e voort te ietten én te 
leqitiaeren. De oproep citerend: •voor een serieuie aanpak van scbolinq en banen, van pre,entie en stadsverniewinq, 
van veiliqbeid en ontvikkelinq bebben ve ieders talent e11 inzet nodiq". Dat is een waarheid als een k~ uar bet. ~ 
uar net vat je onder een •serituZe aanpak" en de daaropvolgende voorden verstaat. tiaDt bet m, Bolkestelll, n11 TlliJn 
en Lubbers • alboevel vandaaq proainent aanveziq • hebben bier vat dat betreft natuurlijk niets te 1oeken. llota bene 
Lubbers die het noq deze veelt presteerde vol te bouden dat het ~oor bel a.anqeko.ndlqde bezoek aan luid-!fr_ilca leqitie1 
is ondanks de bezwaren va11 de overgrote aee.rderb\id ru de IU1dafdkaanse bevoli:inq, verteqenvoordiqd lD bet AIIC. 
li j11 tij en bun koapant11 niet juist de aensen dle veraatvoordeli jk si jn v~r het ~ stand ~en en uitvoeren ~an een 
ioqeburqerd· en een zich verder ontwikkelend, aanscherpend, structureel rac1s•? Diegenen die er verantvoo?deliJk voor 
zijn dat ondanks bergen stwties en rapporten de verkeloosbeid onder liqranten noq steeds schrikbarend booq is, dat 
liqranten slecht qehuisvest zijn, dat liqranten niet serieus qenoaen worden, dat ,1uc1rtelinqen als qelulcsioel:ers en 
criainelen bestupeld worden? lijn zij niet degenen die roepen dat er olbeininqen en verscherpte pasjescontrole aoeten 
konen in vlucbtelinqenkanpen; die beweren dat de "westerse waarden" universeel zijn (8011:esteill) en de boop uitspreken 
dat vluchtelingen bun heil ergens anders zoeken (Kosto)? lle zijn ,andaaq tocb noq niet het qesol ,an staatssecretaris 
Kosto verqeten aet Russische joden en Vietnaaezen en de' politiek daar adlter! Een politiek die Yti~ door ~e 
politieke partijen in de tveede kater, die hler als anti· racistisch rondpuaderen, qeste~d werd. ll)D dj 01et 
degenen die verantwoordelijk li.jn voor de illtiliderende invallen in Turkse koffie- en tbeebuizen en net als aet de 
rece11te ophef over de 'Gbanese druqsbendes' en passant de hele qeaeenscbap in het illegale (en dus) a:ilioele lilieu 
trekt? 
Tien jaar geleden (ten tijde ,an de opkoast van de Centrul Partij) verd dlt noq als raci.sae besteapeld. Dat is het noq 
steeds! Teqenvoordlq beet dlt een bijdrage aan bet nationale ainder.bedendebat. Hoezo ltderland tolerant? Hoezo 
llederland anti-racistisch? , . 
Een ainderlledendebat vaar die 1911. ainderbeden part noch deel aan hebben. Een' debat • o,er, voor en zonder bell • vaar 
de aiqranten en vluchtelioqen centraal staan •.• als problee1 ~-P·'· dat de werkelijke oorzaken onderzocllt en ~treden 
worden! En die liqqen noq steeds bij bet verschil in de verdelinq ,an de lltl.vaart tussen lloord en ZUld. ICosto 
konstateerde dat onlangs ook (llC, 14 uart), uar laat het daarbij, alsof het een statisch qeqe,en is, alsof het 
luiden dat aan tichzelf te danken beeft. Terwijl de uitbuitiaq en onderdrukk.inq van het Juiden door het Koorden, na 
500 jaar kolonialisae en iaperhlls., noq steeds doorqaat en dat de oorzaak is- dat lleDSell ,luchten. 

Wij villen' het versluierde politieke karakter ,an deze dellonstratie en daarlee de leqiti1erinq van het structureel 
racistische beleid niet onqeaerkt laten plaatsvinden. . . . 
Daaro1 lopen vi j toch aee 01 ook hier onze eiqen in1Ull.inq te qeru aan vat voor ons anti ·racisti.sch denken en 
handelen ·iolloudt. Door dit 

1

palflet, door bet stellen van concrete eisen, ~r de discussie • 66k in Groningen • verder 
te voeren als de deaonstratie voorbij is. 
Er is noq een lanqe veq te qaan. 

BtsmJD !LLIDIJ.CS Dl snOCl'lllEil. IACISl!E 
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Lyon Croix Rousse. ------'RJ kif 
Zaterdag _l~ maart was er ~m half 7 's ochtends een demo tegen 
de ontrµiming~n. Op het eind van de demo werden er 2 mensen 

stillen 1.n elkaar geslagen. De overige demonstranten zijn 
toen teruggegaan naar het politieburo om de vrijlatin~ van de 
demonstranten te eisen hierbij hebben ze het politieburo 
aangevallen. Hierna viei de politie zonder enige waarschuwing 
aan. _De demo ontaarde in een veldslag en iedereen herverzamel
de zich _op een plein in de buurt van Rap'Thou(autonoom cen
trum). Bier volgde een tweede aanval van de smeris met fysiek 
geweld en traangas dat gericht op mensen wordt afgevuurd. Toen 
de rook ~enmaal OP.9etrokken was bleken er vele gewonden(waar
van sonvnige ernstig) en 17 gea.rresteerde mensen de trieste 
alans te vormen van een roerig dagje. 
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, DE KLINKER v.s~_owcttu!:l51:NS"TR. 
N~l1E GlrlJ 4b 

DE POLITIEKE AGENDA 

REAKJIE OP WA 

Door liddel van dit stuk villen ve een discussie aanqaan over de ideeén en acties van RaRa, binnen het kader van de 
ontviltielinq van een revolutionaire lijn in llederland en Europa. 
Een discussie die ve voor revolutionair links in llederland broodnoctig vinden. Enertijds worden we geconfronteerd 1et 
ondubbelzinnige afvijzinqen door het spectr\11 dat loopt van Docten van Leeuwen, via de Hll naar een aantal gevestigde 
vlucbtelinqenorqanisaties, anderzijds vorden de ideeén die Rala naar voren brengt (via bet inteniev in 'Konfrontatie' 
nr 1 en in de verklarinq n.a.v. de aanslagen) nauvelijks krit1scb verwerkt en verder ontviltield. Op een dergelijke 
aan.Ier blijven de acties 'zweven'. llen vindt ie qoed, of ll!ll vindt ze slecbt, aaar er gebeurt niets aee, behalve dan 
dat CII en BVD veer doorgaan 1et (het beslechten van) bun stailienstrijd, en dat veer eens vordt aangetoond dat de 
beersende ll!llinq de ll!llÎllCJ ,an de beersende klasse is: 'dit k.in niet!' 
Wij vinden dat dit vél kan! 
In dit stuk villen ve echter niet inqaan op het al dan niet noodiakelijk lijn van aanslagen, aaar op de politieke 
aofüatie van waaruit deze aanslagen qepleeqd lijn. 
Belangrijk ,inden ve op dit 101ent bet uitwerken van een politieke lijn op basis waarvan bet structureel racis1e van 
de andere kant (>de belanqbebbers bij en de uitvoerders van bet onderdruldt.inqsappara.at) en via die Speerl)unt de qebele 
onderdrukkinq door de andere kant gestopt kan vorden. De bijdragen van RaRa beschouven ve in die contert en vandaaruit 
tonuleren ve onze kritiek. 

cnsrs 

'Ook wij hebben bet antwoord niet', stelt Raia. Wij ook niet, aaar dat is ook (noq) niet IOC)elijk. 'Het' antwoord wordt 
ontviliald in het saH11 voeren van de strijd, 'het' anbloord is zelfs het qe1111enlijk voeren van de stri jd. !laar dan 
vel op basis van een juiste inscbattinq van de sterkte en de ontviklcelinqen bij de andere kant en bij onszelf. 
wat dat betreft hebben ve nogal vat kritiek op de standpunten van Ral!a. 
Zovel in het inten iev als in de verklarinq vordt ui tgeqaan van een crisis bij de andere kant: 
'De staat aoet 11n aaatreqelen en beleid voortdurend legitileren t.o.v. de bevolkinq. Feitelijk bevindt de staat ticb 
in een peru.nente staat van ideoloqiese crisis'. (interview) 
'En een van de belangrijkste zvaklce pleklcen van 'het lidden' is de d8IOC1'atiscbe legit!Iiteit van bet systeel dat ie 
verteqenwoordiqe11. En qeen referend111 of 'sociale vernieuvinq' kan verhullen dat ie in grote aoeili jkheden 
verkeren' • ( verklarinq) ' 
iiij geloven niet in een crisis bij de andere kant. Jarenlang hebben het Vietna1:syndroo1 en het naakte bestaan van het 
'reêel bestaande socialisae' garant gestaan voor het niet-plaatsvinden van grootscheepse lilitaire interventies van 
(de) i11perialistiscbe IO(Jendbeden. Ket de VS-interventie op Grenada is de eerste stap gezet in het heroveren van de 
illitaire, politieke en ideologische beqeaonie. Ten tijde van de VS-invasie in Panaaa en de kidnappinq van baar 
president werd aet uihondetinq van Latijns-Alerika vrijwel alqoeen qe1veqen. Een ieder was qefocusd op het instorten 
,an het 'barbaris1e', het 'reèel bestaande sociallsae' en aet nall! op de coup in ioelenië. liet de opheffing van de 
tegenstellinqen tussen de twee aachtsbloldcen c.q. de inlijving van het 'Oostblok' in de kapitalistische wereldorde vas 
de veq qeèffend voor de Nieuwe lilereldorde. De Golfoorlog kon worden voorbereid, inqeleid en gerealiseerd zonder 
noell!DSwaardig verzet. Vele er· Vietnaadeaonstranten stonden langs de kantlijn te juichen bij deze 'scbone' oorlog, 
vaarbij 'qeluklcig slechts' 101n 150.000 Irakezen sneuvelden. 
Een punt vaar de qeloofvaardiqbeid van het systee1 vel in het qedi nq bad kunnen zijn, nl. ten tijde van de dreigende 
stationerinq van de kruisraketten, geeft naar ons idee juist aan dat er qeen sprake is van een verlinderde leqiti11teit 
van bet systee1. Ondanks dat de aeerderheid van de bevolkinq tegen was en daar zelfs aassaal de straat voor opging, 
verd het plaatsingsbesluit qenoaen. Het gevolg was zeer zeker niet dat het systee. ter discussie werd gesteld, booquit 
vond 11e11 dat het kabinet als een olifant door de porseleinkast was geraasd. tiaar ook dat was al snel veer vergeten. 
Bestonden er toen noq bij een groot deel van de bevolkinq vervacbt.inqen 01 invloed uit te kunnen oefenen op de 
politieke besluitvorlinq, in bet qeval van de WAO- en tiektevetplannen was daar nauwelijks aeer sprake van. Ondanks 
de woede die er vel deqeli jk was, bleek uit de defensieve vi jze vaarop de acties gevoerd werden dat de overgrote 
aeerderbeid van de aensen zicb bij voorbaat al bij de besluitvoninq bad neerqeleqd. 
De inschatting van de 'crisis' leidt ons inliens tot een grove politieke lisvattinq, nl. dat lilitante politiek 2W1 
l2ltll!. de politieke aqenda zou kunnen belnvloeden. Alleen vanuit zo'n perspektief kunnen we de teleursteUinq van ia.Ra 
over bet non-debat ( zie de verklarinq) begrijpen. 'Veel voorden, weinig vol , en van een fundaaenteel debat over oonaak 
en gevolg is al beleaaal qeen sprake geveest'. ilat bad ia.Ra dan vervaàlt? Dat in de tweede kaaer de standpunten ,an 
revolutionair links besproken zouden worden? 
Het aeebepalen van de politieke agenda kan alleen door een gestructureerde teqen1acbt 11et een duideli jke globale 
politieke lijn en strateqie. En vat ons opvalt is dat ia.Ra in beide teksten de qericbtbeid op het opbouwen van zo'n 
teqenaacbt niet aeer noen, dat die verclvenen is. 
De inscbattinq van de verschillen en teqenstellinqen binnen de andere kant (die er overigens zeker lijn) vinden ve veel 



te optilisties. Bij een zo belangrijke zaak als de asiel1oekersters, die bovendien noq gedolineerd wordt door de eisen 
van bet Europese fort , sluiten lich qevoorr..eq veer de rijen. Hoezo debat, niks debat! En dan blijkt dat de andere kant 
wel degelijk een politieke visie beeft, nl. die van Bollcestein (die overigens eerder al geventileerd is door Ien Dales 
en tien jaar geleden al door COuwenberg en laten we vooral de SP niet vergeten •): quotering en volstrekte aanpassing. 
Een aantal vluchtelinqen ('echte') aaq naar binnen voor bet bU1anitaire iaaqo en die aoeten lich dan neerleqqen bij 
de vitte Westeuropese vaarden (die door Bolkestein zijn voorgesteld als universeel en eeuviqqeldend). De stelling van 
ia.ia dat de andere kant geen politieke visie beeft klopt volgens ons dus niet en ve beschowen die stelling als een 
onderschatting van de tegenstander. 

IIOORD-IOID 

Wij keren ons niet tegen tactische keuzes, aaar vinden dat ook, en iel!s vooral, in een tijd waarin revolutionair links 
ontegenzeggelijk bet tij tegen licb beeft, fundaaentele kel!les en en strategische principes telkens weer benadrukt 
10eten worden. Pas binnen dat kader kan de tactiek tijn plaats en tin krijgen. 
Bier villen ve ook een aantal opaertingen taken over de eisen die laRa stelt op de weg naar een fundaaentele wijiiginq 
van de internationale econoliscbe orde. 'Het vluchtelingenbeleid uit banden van politie, aarecbaussee en justitie' . 
Daanee 1ijn ve het natuurlijk eens, aaar we vragen ons af: in wiens banden dan? Van orqanisaties als Vereniging 
Vluchtelingenwerk llederland en HUlallitas? Beide klubs zijn volstrekt ingekapseld en werken objectief als verlengstuk 
en uitvoerders van bet structurele racisae van de Nederlandse staat u. IJJ Frankrijk vaar de uitvoering van bet 
vreeldelinqenbeleid uit banden is ,an politie, aarecbaussee en justitie en in banden van de evenknieén van YVII en 
Huaanitas blijft dezelfde racistische praktijk overeind. Een van de peilers van dat racisae, nl. het onderscheid tussen 
econolische (•'profiterende') en politieke (='echte') vluchtelingen, wordt door beide organisaties volledig 
onderschreven. Het eisen van de opheffing ,an dat onderscheid is voor ons noodtakelijk voor anti-racistische qroepen. 
Verder vinden we dat het goed is 01, uit tactische overwegingen, eisen te stellen die niet .ingewilligd kunnen worden 
biMen het kader van de bestaande orde en die offensief qenoeq zijn 01 discussies te forceren over de fundaaenten en 
oorzaken van racisae en eurocentrisae, zoals de eis tot het openen van de grenzen voor iedereen, aet daaraan gekoppeld 
gelijke rechten. 
Kaast de kwestie van de teqenaacht ,inden ve dat Raia de lloord· Zuidverboudinq te weinig centraal stelt. 
Door de uitbuiting en vernietiging van de levensvoorwaarden van de mensen in de Drie Kontinenten zorgt het Koorden voor 

_een peraanente 'strooi' vluchtelingen vanuit het Zuiden, die dan bier aan de grenzen worden tegengehouden. Tot 1idden 
jaren mentig ronselde bet iaperialisae ln bet door baar .onderontwikkeld gehouden deel van baar wereldsysteea veel 
aensen als 'tijdelijke arbeidsligranten' 01 de winsten van het bedrijfsleven bier veilig te stellen. Hieraan varen vele 
beperkingen gekoppeld toals de liet op Arbeid Buitenlandse lierkneaers, bet verblijfsrecllt van vrouwen werd gekoppeld 
aan arbeids· en verblijfsrecht van aannen en er werd een zeer restrictief gednsbereniginqsbeleid gevoerd . De WABW 
voorzag in strengere controle en verscherpte uitbuiting van buitenlandse arbeidersters. Per bedrijf werd een liliet 
gesteld; de arbe.idsverqunninq werd aan de baas verleend i.p.v. aan de betreffe~ arbeiderster; bij een aanvraag werd 
eerst gezocht naar een beschikbare lederlander, daarna naar een eeg-onderdaan, vervolgens naar een bu.itenlanderster 
aet een vestigingsvergunning, etc. !la een bal! jaar werkloosheid zou uitzetting volgen. Diezelfde tijdelijke 
arbeidsligranten werden vanaf het aoaent dat ie 'overbod.ig' werden, econoliscbe vluchtelingen qenoead. Daarin 1it o.a. 
bet structurele racisae van het Hoorden. Als dit niet duidelijk wordt aangegeven is de kans groot dat anti·racisae 
verzandt in bet aan de lcaak stellen van bet Tluchtelinqenbeleid van de staat op dit aoaent, in plaats van het ook 
aanpakken van de fundaaenten daarvan. 
De laatste jaren is een niet onaanzienlijk deel van de vluchtelingen in Nederland afkoastig uit de landen van bet 
vroegere 'reëel bestaande socialisae'. Het vesten zorgde voor die 1stroo11 vluchtelingen door ecoooliscbe en lilitaire 
druk uit te oefenen • en ook dit was slecllts aoqeli jk 'dankzij' 500 jaar kolonialisae en ilperialisae ten koste van 
de volkeren in de Drie Kontinenten • op dat systee1 dat intern absoluut niet aeer gedragen werd door de bevolking en 
op een gegeven aoaent dus wel aoest instorten. Dat het Westen enkel aast op het opengooien van de aarkten en het 
veiligstellen van het beheer over de kernwapens en dat daarbij de belangen van de lokale bevolkingen geen rol spelen 
aoqe duidelijk zijn; deze nieuwe onbrikkelinqsfase en variant van bet iaperial1sae beeft ecllter niet dezelfde von als 
bet in 500 jaar ontwikkelde en gestructureerde Jloord· luid racisae, gezien de verschillen in historische ontwikkeling 
op basis van een andere produktiewijze (centraal geleide econolie, niet op basis van privé· eigendo1). 

ZELFOHDEil!IJNIIIG 

Het punt van de uitbuiting van Zuid door lloord wordt door Wa vel genoead aaar is wegqefroaaeld in het interview. En 
in de verklaring stelt J!aRa: 'De aanhoudende negatieve econolische groei der 1uideli jke landen van de afgelopen jaren 
is één van de belangrijkste oorzaken van de koast van ligranten of vlucbtelidljen'. over eurocentrisae gesproken! 
We stellen vast dat naast de onderscbattinq van de andere kant, tegelijkertijd ook sprake is van een, laten we het 

e 
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noeaen '1ellondenijninq' van RaRa. Er wordt niet aeer gesproken over de loord· luidverhouding als centrale as van 500 
jaar koloniale en iaperialistiscbe onderdrulck.inq, het gaat niet aeer 01 het vinnen van de aensen voor revolutionaire 
veranderingen, bet gaat niet aeer 01 bet opbouwen van een teqenaacht, bet gaat niet aeer 01 het bereiken van 
ideologische begeaonie (aaar 01 bet bevecllten van ideologische rui1te), het gaat niet aeer 01 bet bevechten van 
fundaaentele veranderinqen aaar 01 de ruiate voor fundaaentele veranderingen. Set valt ook op dat in het interview 
Groen Links wordt bekritiseerd en dat in de verklaring de sociaal-deaocrat!e aan de kaak vordt gesteld, tervi jl niet 
duidelijk is op wie J!aRa zich nu eigenlijk richt. Beeft dat te taken aet de ' crisis van links', aet het ' niet veten 
van het antwoord'? Kunnen allerlei fundaaentele inlichten daardoor niet, of in ieder qeval niet al te opvallend naar 
voren worden qebracllt? Volgens ons hangt het saaen aet het onvoldoende uitgaan van revolutionaire standpunten, aet ~t 
gefixeerd zijn op de 'politieke agenda', het 'lidden', etc. 
Jlaast deze punten villen we nog even veraelden dat ook RaRa's inschatting van eventuele acties ten tijde van de 
Golfoorlog (zie het interview), niet de onze is. Wanneer die acties zouden lelden tot de vraag : 'Vóór of tégen 
Israél?', dan is een breekpunt bereikt, een discussie die aangegaan aoet worden. En wanneer dat niet kon ti jdens de 
Golfoorlog, VaMeer dan vel? 
Ook bier weer het heiligverklaren van de tactiek, aet verlies van de strategische notie dat de standpunten van 
revolutionair links juist ook d!n aoeten worden ingebracht wanneer ze betrekking kunnen hebben op een bestaande 
discussie, op een mier waarop die discussie verder getrokken kan worden. 
Bier villen ve het eerst bij laten. 
Voor de duidelijkheid: ve keren ons niet tegen de aanslaqeii. Aanvallen op de aensonterende politiek zijn zeker nodig, 
01 aan te qeven dat onderdrukking geen onaantastbaar bolwerk is, aaar naai en adres beeft, dat het aan te pakken is, 
dat verzet aoqelijk is. Het feit dat naar onze aeninq te weinig wordt aangegeven vaaro1 juist nQ juist Kosto is 
aangepakt, doet daar niets aan af. Evenlin als het feit dat door de onzorgvuldigheid van de verklaring in vergelijking 
aet vat er in werkeli jkbeid gebeurd is, openingen lijn getaakt waardoor Rata als levensqevaarli jke en 
onverantwoordelijke club kan worden voorgesteld. 
En ondanks onie kritiek op de teksten begroeten ve het dat RaRa qua praktijk en politieke lijn baar nek beeft 
uitgestoken. 
Dat is teqelijk een zelfkritiek. Maar een die ve ons ter harte neaen. Dit stuk bescbolllleft we als een gedeeltelijke 
verwerking van die kritiek. 

een aantal antl ·racistenes, 
waarvan enigen aet 11!5-diploaa 

• De Rotterdaase hoogleraar Couwenberq deed in 1982 nogal vat stof opwaaien door zi jn uitspraken ove.r rechten en 
plichten van buitenlanders. Bij (ber)introduceerde het beqrip 'nationale cultuur' en stelde de totale aanpassing van 
buitenlanders daaraan centraal voor bet saaenleven van bUitenlanders en (vitte) Nederla.nders. U')t 'wetenschappeli jke' 
uitspraken werden aaandenlanq ter discussie gesteld op de opiniepagina van de volkskrant;- de aeeste bi jdraqen 
concludeerden dat Couwenberqs stellingen uitgesproken racistisch varen. 

De socialistische Partij produceerde in 1983 een brochure 'gastarbeid en kapitaal', gepresenteerd als 'onderzoek' 
waarin als voornaaaste konklusie werd gesteld: 'aanpassen of oprotten'; buitenlandse arbeiders dienden zich geheel aan 
te passen aan de 'Nederlandse' cultuur daar ze anders een beleoering voor de klassestrijd van het Nederlandse 
proletariaat zouden voraen . Aan degenen die dat niet vilden oadat ze niet van spruitjes houden stelde de SP een 
oprotpre1ie van f75.000,· voor. 

u liaarbij ve de goede bedoelingen van de aedeverkers en het behartigen van individuele belangen absoluut niet 
bagatelliseren willen; onze kritiek richt zich op de politieke lijn en structuur. 
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RAF OVER "KROONGETUIGE" 

Het hele verbaal vaar de binlenlandse veiliqbeidsdienst -.et bun •qeveldiq speurwerk" teqen ons over bazelt, is van 
beqin tot eind een stinkende, ruile, geaene leuqen. 
Wij hebben nooit kontakt aet ,eiligheidsdienst-spion NoMe gehad. Deze onzin, dat vij voor de aktie teqen herrbausen 
bi j het qewoond 1ouden hebben, dat hi j, de spion, van te voren van de aktie vist en zelfs bij de voorbereiding 1ou 
hebben geholpen, is niets anders dan een leuqenkonstrulctie van de duitse gehei-.e diensten vaanee re konkrete doelen 
nastreven. 
öe laten bun ballon nu knallen, otdat ve een streep door bun rekening villen balen! 

Het is aethode dat de staatsveiligheid in het kader van de bestri jdinq van venetsqroepen en ter inti1idatie van de 
oensen iulke leuqenkonstrukties opbouwt. Aleen al de laatste t~ee-drie jaren waren dat konstrukties teqen ons: de door 
de staatsveiligheid geënsceneerde geschiedenis van een aislukte aktie teqen kiecble; de beverinq over gebeii;e 
onderhandelingen tussen ons en ben; daarna voor de lOOOste keer dat vi j aan de leiband van de stasi liepen en afgelopen 
zoaer de zoqenaatde brief van een "uitstapper• vaar in stond dat wij beleaaal gebrouilleerd zijn en dat er sprake zou 
d jn van scheuring. 

Wat is het doel van deze huidige veiliqbeidsdienstkonstruktie? 
Wi j denken dat ie daar -.eerdere zaken tegelijk aee beoqen 
- aan de ene kant aoet in de buidiqe diskussie over de vrijlating van gevangen lweradIMen inqeqrepen worden. Na 
twintig jaar strijd tegen folter en vernietiqing van politieke qevanqenen is het eindelijk zover dat delen van het 
apparaat snappen dat er wat de kwestie van deze qevanqenen betreft een oplossing aoet koaen. Op 1 'n laatst sinds de 
laatste bonqerstaklnq in '89 veten ze dat ze het verzet tegen de folter niet aeer kwijtraken, in tegendeel, er iijn 
steeds aeer aensen qekoaen die nnui t bun eiqen levensoastandigheden de eisen van de gevanqenen begrepen en opgepakt 
hebben. Dat de kwestie van de vrijlating van gevangenen nu op de agenda staat is bovenal het resultaat van al deze 
strijd en initiatieven voor bun saaenvoeqing en voor bun vrijheid, aaa.r ook een faktor daarin is dat de 
staatsveiliqbeid denkt dat ze ons de qrond voor de voeten kunnen weqaaaien - en vat dat betreft zitten ze wegens qebrek 
aan sukses bij bun speurwerk belloorli jk in de knoei. 
.US deze leuqensbouvsels nu worden uitqeqeven voor •opsporinqsresultaat• dan aoet daarbij de vraaq gesteld worden of 
ze de vr i jlatinq van qevanqenen noq vel echt nodiq hebben, deze resultaten in aanaerkinq qenoaen ( deze vraag werd in 
de media ook aeteen opqe"1Qrpen1. 
\iat dat aangaat is er sowieso aaar een DOqelijkheid, allen vier zaak de vrijheid van de gevangenen is, aoeten, en 
natuurlijk saaen aet de qevanqenen, overleqqen, vat uit deze huidige vri jlatinqsdiskussie te balen valt, ~elke eisen 
gesteld en doorqezet aoeten worden en hoe de weq naar de vrijheid van alle politieke gevanqeneo eruit kan zien. 
SAllDI VOOR DE VllJllEID YAII DE CEVAIIGEIIEII SlliJDDI 

- het ligt voor de hand dat de staatsveiliqheld aet de opsporing van deze oaineuze •onbekende RAF-leden Peter en 
Stefan• direkt doelt op de arrestatie van leqale kaaeraden ult het verzet die niet in de raf zijn qeorqaniseerd. 
Daarheen wilden ze toch allanq, bijvoorbeeld door de door de veiligheidsdienst geaarkeerde stadsplattegronden waaraee 
beweerd werd dat leqale kaaeraden voor ons daialer-chefs en soortgelijk gespuis zouden bespioneren. Daartegen 
ontstonden zoveel initiatieven dat ze dat aoesten afblazen. 
Een van onte belangrijkste redenen dat ve nu al veer bun vuile leugens bestri jden is: te verhinderen dat ze deze 
geschiedenis escaleren tot en aet de arrestatie van kaaeraden. 

- de bewering dat we ons niet werkelijk illegaal zouden organiseren, aaar in aakkelijk te controleren verbanden aan 
de rand van leqale verzetsbeveqinqen zouden leven, aoet ons aan de ene kant als debielen afschilderen. Veel 
belangrijker echter is dat ze daar-.ee de 10tivering voor aassale huiszoekingen in leqale verbanden voor de dag toveren. 

- wat deze geschiedenis over ons verklaren aoet: dat wij het niet zouden aerken aan aensen als er wat ah aet ie is. 
In concreto bij deze vent, noch dat ie een saeris is, noch dat ie psychisch aan zijn einde is. Erqer noq: dat zou ons 
zelfs niets kunnen schelen, als ve 10 ieaand eens gebruiken konden. Dere aensenverachting die ze ons daaraee 
toedichten, dat wij de ellendige situatie van aensen zouden uitbuiten, zet alles op z'n kop. 
Wij zijn er in alle relaties op uit, dat elk en ieder er achter ko1t boe zi j resp. hij vil leven en vat zij/hij doen 
wil. 

- de kzoonqetuigewet aoet verlengd worden - waarvoor dat goed aaq zijn blijft bun gehei1. 

Misschien is er noq meer aaar op het 10-.ent schiet ons verder niets te biMen - alleen weer es, boe de situatie hier 
bij de pers en de tedia ilbetbaupt ervoorstaat. Hoewel op z'n laatst sinds het bekendworden van het spionnenqedoe van 
noMe d.it hele leuqenbouwsel als de pest stinkt, is er klaarblijkelijk geen enkele jounalist of journaliste die zich 

aan de waarheid in plaats van de staatsbelangen verbonden voelt. 
De siapele vraag die rich toch, toen de veiliqbeidsdienst het bevestigd heeft, aan elk aens zou aoeten opdringen 
naaelijk: "is deze hele geschiedenis door geheiae diensten verzoMen?• ' 
die vraaq beeft nieaand gesteld. 
lielke qebeiae dienst beeft nou toch voor welke andere de sorinqstof in nonnes kelder qeleqd? 

rote armee fraktion 
24.1.1992 

VRIJHEID VOOR ALLE REVOLUTIONAIRE GtVANGENEN! 

Wij, de faailie en vrienden van de politieke gevanqenen in de 8iD zijn op 12 januari bijeenqekoaen en hebben 
geuaenlijk gepraat over de discussie over de vrijlating van enkele geva.nqenen uit RAF en venet. 
Tot nu toe zijn we tot het volgende gekoaen. 
Sinds jaren treden vi j als fa1ilie en vrienden van de politieke gevangenen in de openbaarheid en worden keer op keer 
daarvoor qecriainaliseerd, vat nu ook ono1110nden door de staat zeil wordt toeqeqeven: 
Sinds 1970 zijn er politieke gevangenen uit de IIJ.F en het verzet die aan speciale hecbtenisoastandiqhedcn 110rden 
onderworpen. Onder ben zijn aensen die niet in staat zijn gevanqenisstraf te ondergaan. 
Koaenteel wordt door de bondsregerinq overvoqen enkelen van ben vri j te laten. In dat debat 110rdt nu opnieuw de schijn 
van iets heel bijzonders gewekt. De waarheid is: 
Berns Rössner zit al 17 jaren vast en is al jaren daar niet toe in staat. 
Claudia llaMersdorfer heeft ondertussen zeven van de acht jaar erop zitten en is eveneens sinds lange tijd 
ba jesonqescbilct. 
Gllnter Sonnenberq is vijftien jaar geleden vastgezet en is van het beqin af aan proces- en bajesonqeschikt. 

Het qaat dientengevolqe ook niet 01 •genereusheid', want volgens alle interne juridische principes en internationale 
aensenrecbtnoraen aoeten ze vrijgelaten worden, hadden ze zelfs niet opgesloten togen worden. 
Bovendien zijn er noq twee andere bajesongescbikten: 
Isabel Jacob, die ondanks baar zware ziekte in hechtenis genoaen werd en Ali Jansen, die veqens zware astbaa 
ba jesonqeschi.lct is. 

Hatuurli jk zouden ve ons teer verheugen als de bajesonqescbikte qevanqenen vri jkoaen en daarbuiten noq andere qevanqen, 
vaar nu ook openbare over qediskussieerd wordt - natuurlijk zonder bun eiqen identiteit en qescll.iedenis te verraden. 
Kaar enige voo van generositeit van de staat kunnen ve ook bier niet in vinden. 

Se hebben het ook niet over alle politieke gevanqenen en van de verscherpte aaatreqelen zoals wij die ervaren. 
te hebben het niet over de processen die ie op qrond van gekochte kzoongetuige-verklarinqen tegen Sieqlinde HoftaM, 
Ingrid Jakobsaeier, lolf-<:leaens liaqner en Kdstian Klar aan het plannen zijn. Ingrid zou volgend jaar, Sieqlinde over 
drie jaar vrijkoaen. li j allen aoeten voor eeuwig en altijd achter de 1uten verdwijnen. 
Ie hebben het er niet over, dat door de daaraan gekoppelde overplaatsingen een qroot deel van de qevangenen beroofd 
worden van de weinige 10qelijkbeden 01 bij elkaar te zijn. 
Ze hebben het er niet over, dat de jarenlange eis van de qevanqenen tot saaenvoeqinq nu veer qecriainaliseerd wordt. 
Sinds enkele taanden lopen o.a. ook teqen enkelen van ons vanwege ons blad, de Anqehóriqen- Info, gerechtelijke 
vooronderzoeken weqens par .129a. 
Kaar wij hebben het er vel over! 
En, dat sedert 20 jaar teqen alle politieke qevanqenen isolatie wordt toegepast. Dat de eis tot saaenvoeqing nooit 
inqevilliqd werd en dat daardoor ondertussen alle gevanqenen ziek lijn en bun qezondbeid duurzaaa verwoest. 
Als de staat dus nu overweegt enkele qevanqenen los te laten, zeqqen wi j: Ze aoeten alle.aal vrij. 
Ze aoeten eruit, en vel nu en zonder voorwaarden. 

De faailieleden en vrienden van de politieke qevanqenen in de BRD 



HONGERSTAKING IN NICARAGUA 

De situatie in Hicaraqua, t,ee jaar na de verkieiingsovervinning van de rechtse OllO-coa.lltie, vordt qekenerkt door 
verpaupering van brede lagen van de bevolking in een ute die in de elf jaar van sandinistische reqerinq ondanks de 
oorloq niet voorqeko1e11 is. 
Door privatiserioqen en ussaontslagen is de verkeloosbeid landelijk tot 60-70\, en in de gebieden aan de atlantiscbe 
oceaan tot 90\ qesteqen. De invoering van sclloolqeld beeft geleid tot stijging van het aantal analfabeten. Door bet 
afschaffen van de gratis qezondbeidsiorq is de ane bevolkinqsaeerderheid uitgesloten m lledlscbe bebandellnq. 
Epidelieên als aalaria, uzelen, diarree en tbc breiden zich uit. De gevolgen van deze volksvijandiqe politiek zijn 
daqelijlcs te den. Geweld, drugsgebruik (in 1991: 27 crack- en cocainedoden) en gewapende conflicten kenaerken het 
land. In het bijzonder in bet noorden is de situatie explosief, daar zijn ca. 1200 'ber"-bevapende recontras 
saaenqeschoold 01 de koffieooqst te saboteren. Tegenover ben staan ooqeveer 800 bewapende· pro-sandinistische 
•recoapas•, die de cooperaties bescheraen teqen aanvallen . 
De UJIO-reqerinq stelt zich heel openlijk aan de kant van de •recontras• op. Net 'scbadeverqoedinqen' vorden de reconta
leiders •rustig' gehouden. Elke leider krijgt een buis, een auto en 10.000 dollar. Op 15 januari verdaan 70 recontras 
de toezegging gedaan dat ze in de 'sandinistische politie' qeinteqreerd zullen vorden. 
Tetvijl in de gezondheidssector drastische bezuinigingen doorgevoerd vorden, bad de regering er geen aoeite aee, een 
in een hinderlaag gewonde recontra-cbef (bij is één van de twee overlevenden en 11qt sinds begin januari in COii!) voor 
betere llediscbe bebandelinq naar costa iica over te vlieqen. 
Op 22.u. 91 kreqen door een decreet van de presidente, gevangenen die veqens 'politieke 10tieven• vastzaten, ëllllestie. 
Begunstigden varen o.a. de recontra-cbef '!l !.ndotable' (verantwoordelijk voor ca. 40 100rden op sandinisten, 10aenteel 
leider van de onderbandellnqsdeleqatie aet de reqering) alsaede een journalist van de extreea-rechtse tender ' La 
corporaei601

, die op een UII0-11a11i!estatie vanaf het podlua een sandinistische interpellant bad neergeschoten. 
Van all!estie uitgesloten verden 1es voonallqe sandinistische soldaten die in 1990 raketten geleverd hadden aan de 
salvadoriaanse querilla FIILII. ilj werden in oktober 1991 veroordeeld tot gevangenisstraffen tot U jaar. 

Sinds 13 januari 1991 ii jn LUis lleaesio Cortés Flores, 
Róger Nauricio Espinoza <:.ildera, 
Bar.ry Norales Alvaro, 
Francisco José Aburto Lofüiqa, 
Virqilio All>erto Bravo Sequiera en 
Virqilio de Jesûs Vallejos Crur 
in onbeperkte hongerstaking voor bun vri jlatinq. 

Werkeloosheid, dekte, geveld en •villekeur' scheppen een kli1aat dat niets te uken beeft aet vrede en delOkratie, 
uar reer ,ee1 aet IllF, vereldbank en ilperialis•. 

!lanaqua, 16 januari 1992. 



,.God & deÎ,anl disk" luid1 de kop bo
ven een artikel over het onlStllfl van de 
scheppinc. Gods ln1ewlkke.lde compu
lerprn,nmma: 
IIMfUardu Jann: nt mIUa-nlta 8W.kwe:ten om 
1ft MIi U(lhoö: 'tl.ft ff1I allfl'&ffl IMlk'WCf ff.t'I 

.-- i. '- •uiaa & dc.h alnu11 * -~ ...._. "-- _ ,_ .... -
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GEEN DETENTIE ASIELZOEKERS 
VLUCHTELINGEN VRIJ 
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Op waarschijnlijk 6 april '92 wordt het "Grenshospitium· geopend. "Hospitium" 
betekent herberg, tehuis, gastenverblijf, klooster dat gastvrijheid verleent aan 
doortrekkende reizigers, maar dit centrum is niets anders dan een gevangenis voor 
vluchtelingen. Deze staat in A'dam-Zuid-Oost {Amstel 111, Schiphol-Noord 
genoemd) en heeft drie keer zo veel opvangkapaciteit als Schiphol-Oost, nl. 120 
plaatsen. Het "Grenshospitium· dient ter vervanging van Schiphol-Oost, de 
grensgevangenis waar oen deel van de asielzoekers direk1 bij binnenkomst op de 
luchthaven wordt opgesloten. Door justitie de kategorie 'kanslozen' genoemd, zij 
mogen hol land nlot In en dienen z.s.m. verwijderd te worden. Tevens dient het 
detentlecontrum om asielzoekers die wél elders in het land 'verblijven' in 
afwachtlno van ultzelting, de zg. "kennelijk ongegrond verklaarden", op te sluiten 
als zij zich nlot houden aan het hen opgelegde stadsarrest of de meldingsplicht. 
Ook zij, v,111 wlo vormoedt wordt dat ze zich daar niet aan zullen houden, worden 
gedelinoord, v nals dié vluchtelingen waarvan justitie vermoedt dat zij zullen 
onderduik n 

Opsluiting 1· Dil onmisbaar Instrument in het restriktieve asielbeleid. Vluchtelingen 
worden gozli 11 ,1lu bij voorbaat onbetrouwbare elementen, hun vluchtmotieven 
worden vn.1k 1111 t !lorlous gonomen; zij worden gekriminaliseerd en opgesloten. Het ·, 
sluitstuk vnn h t .1•,lnlbolold Is uitzetting. • 

Nederland ltt In 1111,rinworklng met de andere Europese landen druk doende om , 
Europa dicht In tInunoron Eón van de belan9rijke middelen daarin zijn de deels al 
in de praktijk fu11ht1011oro11do Schengen-akkoorden. Voor de ·stromen· 
vluchtellnow1 h11ut I uropa •vol" te zijn. Deze vluchtelingen worden betiteld als 
"profiteuro, flh r, tl11ilt11•1, of okonomlsche gelukzoekers"; deze terminologie en het 
opsluiten v. 111 vl11rhtollnoon, wakkeren vooroordelen en racisme aan. 
Vluchtolh1our1 kor11 Il 111.1, dil welvarende Westen vanwege politieke vervolging, 
diktalur n, of ur11d,11 , ,l,1clllolfor zijn van (burger)oortogen, honger, sexueel 
geweld, otc torn 
Aan do oor.r 1ko11 v,111 vh1clltbowoglngon wordt niets of weinig gedaan. 

De laatsto tijd 1, 111 lt1 v, r n Id 10111po pr,1ko van toenemende intolerantie en 
inporklno v,m du 111t lltc II vun 1110111,1 11 cJlo 11,1.1r I uropa gevlucht zijn. Wij willen een 
krachtig~ tou 11 (1111 011twlkk11ll11uu11 Wij, rnonson die zich nauw betrokken 
voelen bij as,elzoukori , 11111 n 11 vltrrhtollnoon, wlll n dat niet altéén doen, want 
migrantenorganisatlo:i, 111tl r 11;1 11111c,10 p1111, vrt d • bowoging en andere aktivisten 
zijn vaak vanuit diverso lrw,11•,hool(t 11 111111 <111,olld l:'lkon bezig. We moeten de 
krachten bundelen tot verzot, wu ,onJH 111, 1..h rm II op om luid on duidelijk protest te 
laten horen, om te beginnnen tooon 11ut "( 11 rmho•,pltlurn·, 



AKue tijaens opening van het 'grens-hospitium' 

Het idee is om de aktie zo breed mogelijk te maken. Met de aktie willen we duidelijk maken wat 
we van het asielbeleid en de opsluiting van vluchtelingen vinden. 
We willen de aktie voeren op het moment dat de grens-gevangenis officieel geopend wordt. 
Waarschijnlijk zal dit op 6 april gebeuren. Mocht de officiële opening afgelast worden dan willen 
we de aktie laten plaatsvinden op 7 april, de dag dat de eerste vluchtelingen er opgesloten 
worden. We willen protesteren bij de ingang en een aantal ludieke akties doen zoals het , 
symbolisch opsluiten van de genodigden bij de opening, een tunnel graven met een bord erbij 
'hier ondergraven wij het vluchtelingenbeleid·, een aantal mensen in gevangeniskleding met 

, een bord 'gevlucht en gevangen gezet', en een schildering aanbrengen op de muur rond de 
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Omdat er altijd de mogelijkheid is dat de opening verzet wordt naar een andere datum en we 
nog niet weten hoe laat de opening plaatsvindt. willen we dit later bekend maken via een . 
advertentie in landelijke kranten (bij voldoende financiële middelen), maar vragen we groep.en. 
en personen ook om hun telefoonnummer door te geven als ze mee willen doen. zodat we JUiiie 
op tijd kunnen waarschuwen. De plaats van het verzamelen voor de aktie is: metro·station 
Holendrecht (metro richting Gein, snelweg afrit AMC). We roepen iedereen op om via 
spandoeken. borden of andere uitingen hun ideeën over het asielbeleid. de opsluiting van 
vluchtelingen en het toenemende racisme uit te dragen. 
We hopen dat iedereen deze oproep zoveel mogelijk in eigen kring bekend wil maken. 
Om het protest tegen de grens-gevangenis een breed draagvlak te geven vragen we groepen 
en mensen zich onder de volgende tekst te scharen: 
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Wij protesteren tegen de opening van het 'grens-hospitium' in Amsterdam Zuid-Oost. . -~-
Het opsluiten van vluchtelingen ongeacht de reden waarom ze gevlucht zijn Is ;;.~ 
inhumaan. Het vluchtelingen beleid Is steeds meer gebaseerd op het afschrikken en C. 
verwijderen van vluchtelingen. Het criminaliserende effect dat uitgaat van opsluiting van~~ 
vluchtelingen, bevordert het toenemende intolerante en racistische klimaat in onze '::"' · . 
samenleving. , ~ ':~' . 
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Voor het opgeven van telefoonnummers en ondertekening van de bovenstaande tekst kunnen ~ 

_;~~ Wi'~~;r~~:~~~~~:nv~~~telingen ( ) 1 ) E..?ninc 1 ~)C ll )ril 15 3( ) ~-
:.~ p/a ASKV, Haarlemmerplein 17 . :.J C. ) o _ 

. ;e~.1l2~~:0;sterd~:1' Vc )( )r 1.nfc ),1 )E.;! inf )WinkelJ33247:·:~ .. ~, 
Autonoom mfo/akt1e Centrum .. . , · · 
Kinkerstraat 48hs -- • Financiële steun is welkom op 
1053 DX Amsterdam gironummer 5931703 
tel. 020·6126172 t.n.v. St. Refugium, A'dam 
fax 020-6168967 o.v.v·. aktie/advertentie 'Grenshospitium: 

1 


