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Even wennen 
CHAOS . Voor 
moment. Op 
dingen nfet 

m1sch1en. dat nieuwe. 3 wekelijkse bioritme van de~~ c g--;_; 
o ns 1s het weer als vanouds:alles op het laatstea,~!! 111 "" 

deze Ons-Pagina zu 11 en dan ook voora 1 een hele hoop ~ Ql Ql o ~ 
staan .... vergeet. verge;,t .·. t f g'-c.
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art1Kel 14U. De enige konsekwentie die voortvloe it uit hun wange
dr,g 1s e~n kontro le op de kontrole ~P ~ kontrole. Nee hoor . dat 
is geen bu!"okratie. 

S-:-rrm1a·J !"~dax 1eleden zijn ook zo egatief ! We hebben door d 11! 
affo1r~ toch een pr.--:htig live uitgezonden raadsdebat gehad! 
net zal wel hee1 wat ant1-saa1he1as~ra1n1ng vergen voorda L á~ 
eerste kr akert jesvergo' s o o OOG tv kunnen. stel je voor waL ,u,n 
verbred: :-ig ! 'P 
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E 111111 A P. 
'.'laar lawaaioverlast al niet Z E.lr Ml 
goed voor is moeten ze op ,, 
het Emmaplein gedacht hebben. 
na konsertjes OJ? het eerste 
Emmapleinf'eest (het is ze 
helaas gelukt dat nu ook dit 
pand inmiddels Emma heet) is 
men de buurtjes op gaan zoeken. 
Deze wisten t e vermelden dat , 
mede-eigenaar de Vries ( Oud -
Strijders Legioen, Gezag en Vrij-
heid : dubieus fascistoide klup
jes) geprobeerd heeft na de kraak 
van het bolwerk een knokploeg in 
de ?Ueuwstad samen te st ellen om 
het pand schoon te vegen. Vóor deze 
plannetjes was men in de Mieuwstad 
blijkbaar niet . te porren omdat men 
alleen uitbetaald zou krijgen als de 
klus geklaard zou zijn. Zij weten blijk
baar ook dat juist na een knokpleeg
matterlj het pand weer opnieuw bezet 
zou worden. De Vries is nu waarschijnlijk 
heel erg verdr ietig dat er van respekt 
voor zijn poen geen sprake meer is. 
Of hij i ::i gewoon schijtsbenauwd dat hem 
iets overkomt omdat er nu 2 panden in 
zijn direkt e omgeving gekraakt zijn · 
waar hij ·notabene van beide mede- eige
naar is; omsingeld door het Emmaplein · 
en Betonsicht . HlJ heeft een makelaar
dij kantoor annex woning op Praedinius
singel 31 waar hij allerlei toekomst-
visies van onze panden op papier zet . 

' 
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Iets me er over de glasfabriek. Het 
ding schljnt al zo ' n 7 jaar le7g te 
staan zonder dat er ook maar iets 
mee is gebeurd . Het pand en de gr ond 
is van de PTT (die van die afzich
t elijke nieuwbouw sky-line rondom het 
oude station) en die v,il er al tljden 
hoogbouwkolossen neerzetten. De buurt 
ziet dat n atuurlijlc absoluut niet 
zit ten om nog meer van die troep in 
de voor- /achtertuin te hebben en daar
om kan de PTT nog steeds niet bou\7en 
Iîu is het den eindelljk gekraakt , ?.!aar 
ja de PT~ zou de PTT niet zljn als ze 
ni~t moeilijk zouden gaan doen. In te
genstelling tot wat de vorige X 
in de L. I.C . st' on dis er geen wat er 
en wordt het verkrijgen van wat er de 
krakerst ers wel heel erg moeilljk ge
maakt. De waterleiding moet over het 
grondgebied van de PTT aangelegd wor
den en de PTT vertikt het natuurl!Jk 
om hier toestemming voort e geven 
aan het wat er bedrljf . H iermee ,vil de 
PTT blljkbaar bereiken det de krakersters 
eters hun komplexje snel verlaten en . 
ze de boel plat kunnen gooien. Het is 
in hun ogen natuurl.!Jk geen gezicht zo'n 
zootje ongeregeld op hun yuppenterrein 

KRA.KEN GAAT DOOR 
O!IDERMIJN DE t.!ACH TSPOSITIE VAN DE PTT 
WATER VOOR IEDERF.EH 

In de L, I , C, van 22-1- '92 stond dat 
Heem tra (één van stads gr ootste 
uisjesmelkers en spekulanten) t:rug 

i s van weggeweest en mensen lastig 
valt , Hij is duidelijk een volhouder~ 
JJadat kraker sters en huur der sters in 
huurstaking / in de Violenstraat en 
krakerst ers van het Vieze Mensen 1 

Suis hem duidelijk hebben laten weten 
dat • ie op moet rot t en en kan ·1 

fluite n naar het .feld dat hlJ eist 
heeft hij nu geprobeerd om het voor 
elkaar te krijgen dat ze geen water 
me er zouden krijgen . De pandjesmel-
ker heeft kontakt opgenomen met 
het v,ate rbedrijf en hun vertel~ dat 
hlJ in het vervolg de waterrekeningen 

vlil ontvangen omdat hij tenslotte de 
eigenaar i s van ~esbetreffende pan~en_ 
Gevolg is natuurlJJlC dat hlJ de r ekening 
en niet gaat betalen zodat het wat er 
op den duur wordt afgesloten . Gelukkig 
werkte de tamtam nog steedse~ konden 
de krakerst ers voor komen dat hij de 
r ekeningen zou krijgen . Leuk geprobeerd 
Heemstr a maar het is je weer eens ni~t 
gelukt om krakersters eronder te krJJ- 5 

• 

Ha 11 o a l l ema a 1 . 
D~t is de eer~te uitgave van ons klantenstencil . Het is de bedoe
ling dat deze iedere maand verschijnt.D . m.v. dit stencil willen 
we _~e bo~~en.bladen en brosjures die in de info-winkel te ver
kriJ~en ziJn presenteren.De informatie die bij ons binnenkomt 
publiceren en eventueel onze eigen mening over (actuele) onder
werpen naar buiten brengen.Doel van dit stencil is om meer be 
kendheid te geven aan het bestaan van de infowinkel 
I~ _dit eerste nummer staat ook een verhaal over ~ie en wa t wi j 
Z~Jn:wat we wi llen.ho e enz.Tevens een aankondiging van informa
tiemidda~en die de winkel in samenwerking met het zondagmiddagca
fe organiseert . 

INFOWINKEL GR0N. wat is dat? 
De infowinkel is een verkooppunt van linkse boeken en bladen. In 
de winkel is informatie te vinden over uiteenlopende thema 's en 
onderwerpen. Er is een breed scala aan politieke geschriften; 
over bevr1Jdingsbewegingen in,,de derde wer-e ld''toc. en met materi
aal over milieuakt1v1sten hier rn Nederland . Ook pamfletten en 
aktieverkl·aringen, in hun originele vorm. behoren to t het assor
timent. 
Wij, de mensen die er werken . stellen ons ten doel om allerhande 
informatiemateriaal te verspreiden en in de openbaarheid te 
brengen. Het gaat met name om materiaa l dat elders, in meer 
gevestigde boekwinkels en media. onderbeli c ht. verdraaid dan wel 
doodgezwegen wordt . De infowinkel o rganiseert daarom ook informa
tie- en discussie-avonden. 
Behalve het verspreiden van informatie vinden we het belangrijk 
om · een open aanspreekpunt te zijn. waar- mensen binnen kunnen 
wandelen met vragen. ideeen , plannen e tc . Discussies gaan we niet 
uit de weg. Het 'vrije botsen der meningen' zien we als voorwaar
de om een linkse politieke beweging verder op weg te helpen. 
Er is een bladen- en een - krantenknipselarch1ef. Ook is- er een 
bibliotheekje waar boeken geleend kunnen worden . 

Wie z ijn wi j en wat will en we bereiken 
De me nsen die in de infowinkel werken zijn afkomstig uit buiten
·par l ementlu r egróepen- en bewegi ngen. - De mees ten~an -on·s - nebbën 
zich de laatste jaren beziggehouden met o.a.; auto nome vrouwen
s trijd. kraken. anti-militarisme. anti-racisme/ f asc i sme etc . Deze -- ~-
'deelstrijden' vormen geen doelen op zich . Uiteindelijk is het 
doe l het verwerkelijken van een alternatief voor de heersende 
maatschappelijke- o rde~ - we -verzetten- ons daarom-tegen onderdruk
king en uitbuiting van o.a . vro uwen ~ 'door mannen.-= van armen door 
rijken. van - ·zwarten' door ' witten· - en tegen de vêrnietiging van 
de natuur door de mens. We zijn solidai r en vechten met diecrenen 
die opkomen voor gelijkwaardigheid tussen mensen, om te komen t ot 
een eerlijke verdeling van voedsel en goederen. 
Op yee l plaatsen in de wereld zijn;,mensen Jiezig..met ~het op ver
schillende manieren voeren van deze strijd. De bijbeho rende 
achtergrondinformatie over theorie en prakt ijk willen we verder 
verspreiden. zodat meer mensen op de h oogte raken van mot ieven 
en doel en van groepen die zich verzetten tegen de huidige maat
schappelijke verhoudingen (hier en wereldwiJd). 
We wil len meer gro epen en individuen betrekken bij deze informa
tiever spreiding, waarbij we ons in eerste instantie richten op de 
stad Groningen. We hopen te komen t ot een betere uitwisseling 
tussen groepen en daardoor een duidelijker samenhang e n eventueel 
s amenwerking te kreeren. - - · - %.o. -;r.;-
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BLADEN EN TIJDSCHRIFTEN: 

* Ierland B~l l etin.nr . Q : 20 jaar staatsterreur . meer dan all een 
lîet--=gbortusveJ"bod . · F. 3. 95. 

t Kurdistan Report pr 7 ;voor een vrij en onafhankelijk Koerdist~n 
met enge lsta l ige achtergrondinformatie over onderdrukking en 
verzet in noord-west Koerdistan (Turkije). zu i d Koerdistan 
1lrakl. zuid-west Koerdistan (Syr iel en oos t Koerdistan IIJ"on> . 
Tevens kor t nieuws over okties en demonstraties van AHGK e n PKK 
(Koeniisch verzet) . F .6.-

* Anti fa s cisme Ni~uwsbrief .nr .7 : over o.a. de herdenking van de 
februaristaking. neo-nazies in du i l s land en berlijn. en gronings 
ext reem rechtse " inciden ten". F . 2.-

*~heluw.m·. 8 : voor potten en !likxers met o.a. b i-sexualiteit. 
Que~r- nati on . Madonna . zes Jadr gevangenisstraf voor lesbische 
sex in engel~nd en een interview met de filnvnaker van "No skin 
o ff my ass". 

•clash.nr.5:28 pagina's gewijd aan racisme.fascisme en verze t in 
Europa met verklaringen en brieven uit verschi l lende landen .d is
cussiestuk.Revo lutionaire Zellen.RaRa intervieuw+verklar1ng+reac
tie:antwoord op een brief uit Wiesbaden door het gevangenenkol
l ec ti et'Wotta Sitta(Italiel.internationale bezetting in Brussel 
van EG-direktoraat(mei'89).hogerberoep WNC.Turkije en Koerdistan 
met a .o. intervi euw met Grup Yorum.Ted Cat. stop europa '92 kara
vaan .500 jaar campagne du i tsland,MLN- t oer door 19 europese ste
den.intervieuw met Euzo Escobar(gevangene uit de Puertor ica anse 
onafhankelijkheidsbeweging) . Zoveel inio voor slechts F.6 . 50 

* AMOK t ijdschrift.nr . l :me t o .a.ant i- intervent ie kommitee.gesabo
teerde hel1kopters.de medische situatie in het door de golfoorlog 
geteisterde I'rak ."ni e uwe wereldorde " in Afrika opgel egd door 
fran se mariniers en franse belangen . f . ~ . 95 

BOEKEN: 

kVrouwen op ongebaande ~egeo:schrijfsterskol l ektief 'de Za l m' 
128 blz . f8. -

-- Dit boek gaat over vrouwen . die bewust ki ezen voor baanloos
heid . Vrouwen die proberen een alternat ief op te bouwen voor de 
vervr eemding en arbe idsdeling. die het betaalde werk kenmerken . 

- - Er worden vrouwen geïntervieuwd , die allerlei vormen van eigen 
werk hebben g ekreërd. - · 

t- Woman's Evolut19n :Eve l yn Reed 
464 blz. t'29,75 · 
De s chrijfster gaat terug in de geschiedenis naar de tijd dat er 
een matriarchale maatschappi jvorm was en vrouwen een l eidende rol 
hadden. Vervolgens beschrijft z e de overgang van het matriarchaat 

--naar het pa tr iarchaat . Ze haa l t de mythe onderuit. dat dP. manne
li jke overheersing . dat hebzucht en oorlogszucht natuurlijk zijn . 

~ De Cl~ moorden ia de 3e wereld;Kunhanandan Nair en Mi chae l Op
persl<alski 
159 blz. !24.50 
De titel van dit boel< spreekt voor zich. In het bel a ng van Ameri
ka zijn er in " de Je Were ld" talloze me nsen vermoord. Staatshoof
den. regeringsfunçtionarissen e n·ve le anderen. die het niet met 
Amerika eens waren z i jn koelbloedig vermoord. 

verkrijgbaar bil 
infowinkel GR~N. 

oPEf-J : steentllstr. 38 
wu- rJo --VF, ·. 13 .,o-1'vri..1 postbus 2107 
·;: A 1 1 w-1jl-,l(H704 cc Groningen 
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IN"FO MfOOAGëN .. 

IN DE CYCLUS BAJUSSTRIJD EN SOLIDARITEIT: 

Zondag 10 mei, 14 . 00 uur 40 D het Enmaplejn nr.1 , 

Dez~ in~o~at ie- en discussiemiddag staat in het teken van 
so l1da~~te1t met politieke gevangenen in de B. R. D .. S~anje en 
Frankr1Jk . In maart 1989. toen Duitse gevanaenen van de RAF en 
het ver zet. tezamen met gevangenen van het Franse 'Action 
Directe' 100 ,dagen in hongerstaking' waren . werd j n Brussel een 
kantoor van de EEG-ko~.i-.si~ bezet . Er is een spreker die 
verteld- ovèr ' zijn motivatie om aan de Brussel-bezetting mee te 
doen. . . 
Dez~ ... -~.nfo-middag. zal gaan over solidar itei,t met politieke 
gevang~nen . hoe 'links' hieraan (o.a . i n Gron i ngen ) een kon
krete inhoud geeft en over de huidi ge stand van zaken van de 
sj t_uatie van polit ieke gevangenen ïn verschil lende Europese 
l6ntlen . · 
Ook is er een v ideo van en over de Spaanse politieke ge
va ngenen van do GRAPO en do .PCE(r) . die i n 1990 en '91 on
geveer 300 dagen i n hongerstaking waren . 

Zondag 24 mei . 14 . 00 uur aan het Emmaplein nr . 1. 

Wat i s~~ algeme ne situatie van gevangenen in de Verenigde 
St aten? 
E~ is _een s~reker v~n po litieke infowinkel Ass ata ui t -Ni j megen 
d ie dit en in het bijzonder de situatie van politieke gevan
g~nen z~l ko~en toelichten. Een spreekst~r zal o. a. de speci
f 1eke situatie van vrouwen in de ba jus uit de doeken doen 
(o .v.,.~ · l ·. Infowinkel Assata houdt briefcontakt me t verschei
dene politieke gevangenen in d e V. S . en is verleden Jaa r 
be trokken geweest bij een Euro pege tour van mensen ·van ·het 
M. L.N. (~en Puertoricaanse verze tsgroep). Onder andere ant i
aids strijd en de stand van zaken rond de ' Freedom' Now' cam
pagne.zijn thema's die aan bod zullen komen . Ter inl eid i ng zal 
e l) n video van en over de ervaringen von Puertorj caanse vrouwen 
i n de baJus worden getoond. 

V~or d~~e informat i e- en àiscussie middagen wordt een vrijwi l
lige bi Jdrage van F2.- gevraagd. Hiervan zullen ook een aanta l 
reade~s wor den bekostigd die t.z.t . te verkrijgen zijn b ij .~ · 
infow1 nkel Gron . 
Er vo lgen nog meer informatie- en discussiedagen , 
hierover vo lgt binnenkort. 

* 
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~om DU 7 

LANDELYKE 

ANTI-AUWTO 
AKTIE 

VERGADERING 

Ondanks het bewustzijn dat het auwtoverkeer met 
mins t ens 50 % van het huid ige aantal omlaag moet 
wil he t enigszins recht doen aan het milieu, 
blijven de vooruitzichten dat het auwtoverkeer 
met 30 tot 40 % zal groeien . 
Ondanks de tot nu toe genomen maatregelen en 
aktiviteiten verwacht men slechts een afname van 
de groei en zelfs dat nog in de meest optimis
t i ese schattingen. Groeien blijft het . En in 
plaats dat men hierover massaal verontwaardigd 
i s c.,cl;c/ t het over het algemeen vrij gelat en ge
konstateerd . 

aoti-auvto-lcaapagoe 
Wij vinden dat het langzamerhand, doch dringend 
tijd is om het publiek er massaal op te wijzen 
dat het auwtoverkeer drasties terug moet l Il! 
Het liefst zien wij een brede kampagne met 
grote (7) landelijke akties en vele plaatselijke 
akties. Wij hebben daar wel ideeën over, maar 

' alle andere ideeën zij n welkom. 
Omdat het"heel duidelijk is dat het auwtover keer 
minder moet, kun je stellen dat het sowieso over
bodig is om oog nieuwe auwto's op de markt te 
brengen. Landelijk zou je de akties dus erop kun
nen r ichten dat in ieder geval de groei moet 
stoppen. Bijv. blokkades van invoer van nieuwe 
auwto's, tegengaan van de aanleg van nieuwe we
gen of nieuwe parkeerplaatsen en dergelijke. 

Ook lijkt het ons belangrijk dat de auwto niet 
langer vlheerlijkt wordt. Bijv. zoals dat in r e
klames gebeurt . Via plaa t selijke groepen zou het 
heel goed mogelijk kunnen zijn om de auwto
reklames (grote publexbordeo) te beschilderen 
met teksten als "ga toch fietsen" of "hé, vieze 
auwto de aarde sterft" of iets dergelijks of het 
schilderen van N.P. op auwtoparkeervakkeo, enz. 
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Als we een kampagoe goed ondersteunen met in
formatiemateriaal zoals folders , affiches , 
aktiekraot, aktienieuws brief dan lij kt het ons 
zo toe dat we toch een flinke deuk in het 
auwtodenkeo kunnen bewerkstelligen. En dat we 
op z' o minst toch duidelijk moeten zien te 
krijgen dat meer auwto's absoluut ongewenst 
zijn en dat er zo breed mogelijk een stemming 
gekreëerd wordt waarin auwto's zeer ter dis
kussie staan. 

Voor a l le duidelijkheid : 
het gaat ni:et alleen om het mi lieu dat aan 
vervuiling helemaal kapot dreigt te gaan. 
Het gaat ook om de slachtoffers die het 
auwtoverkeer elke dag eist (4 doden, 35 ge
wonden, lOOden dieren) en de angst die het 
auwtoverkeer teweeg brengt bij alle andere 
verkeersdeelnemers, niet zijnde auwtomobilis
ten . 

vergadering 
In de vergadering willen we bespreken wat 
voor soort akties we willen gaan doen, hoe 
we verder gaan mobiliseren, wat voor materi 
aal we moeten gaan maken en hoe komen we aan 
geld. 

De vergadering is op 25 april in de kargadoor, 
Oude Gracht 36, Utrecht. Het begint om 11.00 
uur 's ochtends en duurt t ot ui terlijk 17.00 
uur. 
leze oproep lcoiiit van de aktiegroep II AUW, AUW, 

AUWto" uit Deventer. Voor meer informati e kun 
je kontakt opnemen met Gonnus 05700-26631 of 
René 05700-33376 . 
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DE TOEKOMST 

JULLIE KUNNEN ONS 
JULLIE KUNNEN ONS 
JULLIE JUNNEN ONS 
JULLIE KUNNEN ONS 
JULLIE KUNNEN ONS 
JULLIE KUNNEN ONS 
JULLIE KUNNEN ONS 
JULLIE KUNNEN ONS 
JULLIE KUNNEN ONS 

UIT ELKAAR HALEN 
ISOLEREN 
VAN ONZE FAMILIES VERWIJDEREN 
ONZE RECHTEN ONTNEMEN 
LATEN LIJDEN 
VASTBINDEN 
ONDER DWANG VOEDEN 
MARTELEN 
VERMOORDEN 

JULLIE KUNNEN , JULLIE KUNNEN ... 
ZOVEEL DINGEN DOEN 

.. 

DINGEN DIE ALLEEN JULLIE KUNNEN DOEN 

WAT JULLIE ECHTER NIET KUNNEN DOEN, 
IS 
ONS BREKEN 
ODANS BEHEERSEN, ONS TOT AFZWEREN DWINGEN •. . 

T LUKT JULLIE NIET 
JULLIE MACHT STOOT DAAR 
OP ONS VERZET 
VERZET DAT VEEL STERKER IS 
DAN JULLIE MACHT 
DAN JULLIE BETONNEN MUREN 
WAARBINNEN JULLIE ONS GEVANGENHOUDEN 
ONZE MUUR VAN VERZET 
KUNNEN JULLIE NIET DOORBREKEN 
WANT WIJ ZIJN GOED BEWAPEND 
NIET MET CEMENT 
MAAR MET ONS VERTROUWEN . 
VERTROUWEN IN DE TOEKOMST 

EEN TOEKOMST 
DIE WIJ AANGERAAKT HEBBEN 
EN DIE WE LANGZAMERHAND ZULLEN BEREIKEN 

DE TOEKOMST 
DIE ZE ONS ONTZEGGEN 
DE TOEKOMST 
WAAR IEDEREEN NAAR VERLANGT ·- -----~- -· 
EN DIE VAN ONS I S 

ANA MARIA GARCIA RUEDA 
GEVANGENE UIT DE GRAPO 



VERTAALD UiT CLASH nr 1, . 
Internationale bezetting van bet EEG-bureau In Brussel op ll·S-1989 

Tegen bet verenigde Europa van bet kapitaal. 

De laatste jaren beeft de strijd van de politieke gevangenen zich verder toegespitst. Een aanhoudende keten van 
hongerstakingen liep steeds veer stuk op de reactionab:e houding van de politiek verantwoordelijken (Zoals b.v. in 
Turkije, Frankrijk, Spanje en de llRD), Een houding die grofweg olSàlreven wordt door bet 10tto: als je je niet 
distantieert, dan kun je verrekken. Opgeven of een lanqzue dood. 
Xiet alleen ~t 10tto ecbter laat overeenkoasten z_ien, het ~treft een gelijkscbakeling van tactiek en strateqie in 
de confrontatie aet _de ~vangenen'. .tot u,i de kleJ.11Ste details. Steeds vaker worden gevangenen b.v. als gijzelaar 
ingeze~, 01 de organisat1E:5, va~1J ze u~ a~loten bebben, tot opgave van bun gewapende stri jd te dwingen. 
De strijd teqen de vernietigende 1niet van 1SOlat1e en voor de samenvoeging van de gevangenen voor vri je couunicatie 
en inforaatie in de bajes, wordt al 20 jaar gevoerd in de llRD. ' 
Enkele gevangenen (Bolger lleins ' 74, Sigurd Deblls 'Il) lijn aan de gevolgen van deze strijd gestonen zonder dat bet 
tot kookrete veranderlnqen leidde. ' 
De ondersteuning/deelnaae aan deze strijd bui ten werd gekenaerkt door wisselende i ntensiteit en wisselvallig karakter. 
De laatste jaren werd ie heftig gecriainallseerd en venolqd. 
Grof geschetst aanifesteerde de ondersteuning van de voorlaatste hongerstakingsca1pagne in ' 84/ '85 zich vooral door 
ailltante acties yan. delen van de autoooaen, aaar n~ 11eer vanuit bet anti·aperiallstisch verzet in aeerdere Europese 
l~~· ~onder uitelndell jk een doorbraak te bereiken. Als antwoord op de aet naae sinds toen zich verscherpende 
criliMU~ingscaapagne t~ de eis voor ~aenvoeging ~erden in ~ loop van ' 87/'U pogingen gedaan een bredere 
ondersteuning voor de strijd te beverkstelligen. Ket naae de pogingen van de initiatiefgroep tot behoud van de 
Bafenstrasse (llaaburg) droegen enige hoop aan. Toen aeer aaatschappelijke groepen (kerkelijke organisaties 
buurtinitiatieven etc. ) bereid varen stelling te neaen 1.b. t. de situatie van de gevangenen 10est bewerkstelligt wordei: 
dat dit theaa opnieuw in de publici teit kon worden gebracht. Verder kon bet ook bet idee uit de wereld helpen dat 
~~een ~ ail~tante groepen de strijd voor sa~voeging als bun strijd zagen. Deels op grond ,an deze aaatscbappe-
11 jke ootviklteling besloten de <J&V~nen _een JUeuve ~ nqers~ aan te gaan op l februari 1989. Doorslaggevend 
ecbter was echter ook dat na 17 Jaar 1solat1e de situatie in de baJes onhoudbaar er 10est iets veranderen. Haast een 
aanzienlijk aantal liUtante acties werd de ondersteuning buiten aet naae gek~kt door pogingen de inforaatie
b~o~de te doorbreken en over de sit~ _tie in de bajessen te berichten d.1.v. publiekelijke acties en info-uitgaven. 
D1t l.ll de hoop een &reder aaatscbappehjk front op te bouwen 01 de saaenvoeging door te kunnen zetten. Er varen deao's 
'!t aeer dan 10.0<!0 aensen. Toen ecbttr de situatie zich duidelijk had toegespitst , werd duidelijk dat de Duitse staat 
01et op de eisen 1n zou gaan, uar zich bard en repressief opstelde, ondanks toeneaende aaatscbappell jke druk. Binnen 
bet verzet werd aen zich ~t van bel feit dat aen weinig van bun eigen identiteit in deze caapagne tenig kon vinden, 
aen voelde zich verloren in bet aediageweld. Tegen deze achtergrond ontstond het idee van een internationale actie die 
&ich recbtstreeks tegen de polltiekverantwoordelijken zich zou richten. Groepen die elkaar kenden vanuit bet 
internationale verzet, b.v_. tegen de ontzuiling van de Bafenstrasse, bet IliF-eongres in Berlijn, de Westeuropese 
ondersteun~og van luid-Afrika en _voor de internationale n:ouvenveek in AlsterdaA begonnen geaeenschappeli jk aet een 

_ voorbereiding. Er werd besloten 01et nog eens een huaanitair appèl aan de Owtse staat te richten. Ondertussen hadden 
de gevangenen uit Action Directe in Frankrijk ook besloten in hongerstaking te gaan zo Ja:~ de caapagne tegen 
isolatie nog aeer internationale betekenis. !log het Europese gerechtshof nog het europarieaent zouden het doel van een 
aC?e aoeten djo, aaar een econolÎSCll instituut oadat de Westeuropese lllltioationals de 10tor van bet project ' 92 
dJn. OI een grote b.innenaarkt te construeren ,ordt ook de repressie binnen -de EEG gecoórdineerd, en daanee dus ook 
de politiek tegen de gevangenen. Juist de afdelingen van de EEG-cowssie zijn de plaatsen van waaruit beslissinqen 
ui t bet hart van de technologische dictatuur voorbereid en deels ook uitgevoerd worden . , 
Op 11-5-'19, de ~ die voor enkele ge~angenen de honderdste daq van bun hongerstaking was, werd dientengevolge bet - - I 
EEG~~u voor ~triéle sa~ in Brussel beze~. Bier vordt de sa.menwerking van de Europese bedrijven -
gecoordineerd en gestuuleerd. Proflttrend van het verrassingseffect slipten 53 aensen uit lwitserland, Deneaarken, 
Nederland en de BRD door de controle bij de inganq en verbari· kadeerde zich op de eerste verdieping. Een buitengroep j 
die over de achtergronden van de actie berichtten, eistte de ruiate van de Groenen in bet europarleaent op en 
gebrui.kten bun co~icatiekanalen. laast deze bezetting werden op de zelfde daq de gebouwen van een Ja:ant in 

- Kopenbagen en het Duitse consulaat !Ji Arbus be:et, en een filiaal van een Duitse bank in Bielefeld door stenen en 
verfbooen. verfraaid 01 de actie in Brussel noqaaals te ondersteunen. De Belgische ri jksvacht reageerde lll!t een 
grootscballge blokkade van bet gebouw en probeerde een (aogelijk) gewapend ingrijpen te leqitiaeren door te zeqgen dat 
be~ 01 een gewapende gijzeling ging ~n de Zweedse consul noq binnen vas .. .. Deze leugen kon gelukkig snel door de 
buitengroep ontzenuwd worden. Op de e1sen, o.a. gesprekken aet en stellingnaaes van enkele EEG·bonsen over isolatie 
werd n.let ingegaan. In plaat$ daanan werd onder leiding van de veiligheidsadviseur van de Europese colllissie de boei 
zoet gebouden oa een snelle ontruiaing aogelijk te aaken. De vele pers111Skieten en n.leuvsgierigen werden 1orqvuldig 
achter de versperringen gehouden. 

Ka een vijf·urige bezetting werd het bureau door de Belgiscbe anti-terreur eenheid Dyane bestond en werden alle 
beietsters gearresteerd. 53 aensen werden 24 uur vastgehouden in een kooi in de ri jksvacbtkazerne in Brussel. Vanwege 
het daar geleverde verzet werden allen, aet uitzondering van 7 aensen vrijgelaten en uitgewezen. 
loals afgesproken slootten de 7 zich bij de hongerstaking aan, nadat ze naar een gevangenis overgebracbt waren. De 
actie werd voortgezet: in Bern werd de Belgische albassade, in Zurich de Belgische lucbtvaartaaatschappij, en in 
Kopenhagen bet Belgische consulaat aet stenen en verfbouen bezocht. Velen kvuen terug naar Brussel oa een lawaaideao 
voor de gevangenen te houden. Voordat ze bi j elkaar konden koaen grepen de Belgische smerissen echter in en werden 28 
aensen voor korte t ijd in dezelfde kooi opgesloten. ondanks een verlenging van hechtenis door een Belgiscbe recbtbank 
op 19 aei werden de 7 verrassender,ijs dezelfde daq vrijgelaten. Inschattingen van na de tijd , aren dat dit was van,eqe 
druk van de Duitse staat, oldat die allang bli j was dat de hongerstaking op de llde aei was afgebroken ze iedere vora 
van continuiteit in de 10bilisering voor de saaenvoeging wilde verhinderen. Het SKA was niet voor niets present in 
Brussel in de dagen na de bezetting. De bezetting kVa1 dus, volgens deze i'nscbattinqen, te laat 01 noq te kunnen 
bijdragen aan een concrete oplossing voor de gevangenen, toch bad ze een bijzonder karakter: 
Enige wezenlijk positieve aspecten; .. 
• een poging 01 internationaal een radicale <1ctie uit te verken en uit te voeren. 
• ondanks de alaratoestand bij de saeris vanweqe de hongerstaking kreqen die niets ve1enli jks aee en konden ze niets 
verhinderen. 
• vooral ook de saaenverltinq tussen zeer uiteenlopende groepen aet zeer ve.rscbillende achtergronden en 
doel(voor )stellingen. Probleaen die dit vaak blokkeren of onproduktief aaken werden nu overwonnen (b.v. de saaenverking 
tussen vro111engroepen en gelengde groepen, of die tussen "klassieke anti-Japs• en 'klassieke chaoten•. 
• de precieze voorbereiding zorgde ervoor dat bijna de gehele actie verliep zoals bedoeld was, er varen niet veel 
verrassingen . 
Pas na de daadwerkelijke bezetting veroorzaakte een echte zwakte in de voorbereiding veel verwarring. Onder de 
tl jdsdruk en vanwege het gebrek aan contacten aet groepen in Belg ie zelf was er weinig kennis van bet Belgische 
justitieele systee1. Dit droeg bij tot veel onzekerbeden en soas ook tot verschillende reacties op de repressie. De 
bezettingsactie in Brussel was en blijft ecbter een deel van een poging 01 een europa van verzet op te bouwen teqen 
een europa van 'bullen und bonzen'. De afloop van de hongerstaking in Spanje, van GRAPO en PCE(r ), in de loop van '91 
toont aan dat bet bela.nqri jk is 01 aan dit uitgangspunt vast te houden. In de loop van '9~werden de 7 aensen (6 
Duitsen, 1 Hollander) die gezeten hadden opgeschrikt door een bericht dat er in Brussel in lnmiáfweligheid een proces 
geveest was , zonder daarover ook aaar ingelicht te lijn. Ka lange stilte dan tenslotte toch IJ09, justitieele gevolgen. 
Ie doelen vaarscbi jnlijk op dieqenen die in Brussel, de hoofdstad van Europa, actie villen voeren. 
Ha een eerste veroordeling van 10 aaanden onvoorwaardelijk en een geldstraf van zo'n 1100 ~n per persoon werden 
de straffen, nadat de staatsprocureur in hoger beroep vas geqaan, op 25·10· '91 verhoogd tot 2,')aar onvoorwaardelijk. 
De aanklacbt beinboudt huisvredebreuk, verstoring van andenens eigendo1 en rebellie, zvets als verzet teqen 
staatsgeweld. • 
Door dit oordeel werden de 7 en passant veroordeeld tot een schadevergoeding, die vaat'SÇbijnlijk in '92 wordt 
vastgesteld door een civiele rechtbank. De EG en 17 andere bedrijven uit en rondo• het EG gebouv eisen een bedrag van 
zo ongeveer 50.000 tot 100.000 gulden. Tekenend voor de at10sfeer in de rechtszaal was bet 01 gelijk gesteld te worden 
aet vroegere processen tegen de RAF en de CCC. 
eet gevolg van dit oordeel kan zijn dat de 7 niet aeer naar bet buitenland kunnen reizen zonder bet risico te lopen 
gearresteerd en aan Belgie uitgeleverd te worden en dat het schadevergoedingsbedraq bun financieel te gronde richt. 
De lSte januari '93 zal het SChengen akkoord in werking treden en wordt het hiernaast aogelijk 01 in het eigen land 
gearresteerd te worden 01 daar de straf uit te aoeten uihitten. 
Pogingen oa internationaal uit te wisselen of te organiseren worden zwaar onder druk gezet door dergelijke 
uitleverlnqsgevaren of door overnaae van de strafvenolging. Tegelijk wordt ook bet bestraffen 1.b.v. schadevergoe
dinqsbedragen steeds populairder bij de Westeuropese autoriteiten. 
Dagelijkse financieele problemen neaen veel tijd en enerqie in beslag die vervolgens niet aeer in politieke 
initiatieven gestoken kan worden. 
De onderlinge verbondenbeid, die door de actie noq was versterkt, aoest later 'leel incasseren vanwege de steeds 
verstrekkender aarginalisering van het verzet in vest-europa. De bezetting in Brussel '89 was een poging in de juiste 
richting, aaar kon ook niet de oplossing zijn. In deze landen zijn groepen en structuren uit elkaar gevallen, de 
frustraties over de talloze niet bereikte doelen, waaronder ook de hongerstaking van ' &9 telf, is groot. Vaak leidt 
dit tot sprakeloosheid. 
De bezetsters werden door de alledaagse problemen (die overigens veel overeenkoasten vertonen) in de eigen reqio's in 
beslag qenoaen. Daarom is er na het laatste treffen in de zoaer 'lan '89 geen verdere uitwisseling aeer geweest. 
Nu, ter.;i j l de oordelen een harde realiteit geworden zijn, worden enige voorzichtige pogingen ondernomen on de draad 
weer op te pakken, 01 geaeenscbappelijk de verantwoordelijkheden en consequenties te dragen. Pogingen 01 daarin ook 
de slechte situatie van de gevangenen te betrekken zijn tot dusver op niets uit gelopen. Veel vragen die in '89 zijn 
bli jven liggen benodigen ook nu noq een antwoord. We zullen hier in deze krant verder op ingaan als er nieuwe 
ontwikkelingen zijn. 



Hierbij een bericht over een bezetting:van de 
gevangenis "Carcel Publica" te Santiago, Chili. 

S!nd.s 7 Maart is de gevangenis "Carcel Publica" bezet door politieke gevangenen. Deze be
zethngs~ktie werd uitgevoerd de P.ublieke opinie te mobiliseren met betrekking tot het feit dat 
v~el politieke gevangenen uit de hjd van Pinochet, ondanks de verkiezinesbeloîtes van de hui
d ige machthebbers, _nog steeds vast zitten. W het verkiezingspro~ramma van president Aylwin 
was de belofte om politieke gevangenen vnj te laten een belangrijk punt. [n zijn eerste toe
spraak als president heeft hij deze belofte herhaald.. .. .. 
1 • 

Op J4 maart 1992 bezochten 70 mensen de gevangenis "Carcel Publica" omdat ze waren uit
~enod1gd voor een feest. Naasl de familieleden, de mannen, vrouwen en kinderen van de poli
oeke ~ev~ngenen, w_aren ook vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke 
organisaties aan_we~1g. Het betrof de organisaties voor mensenrechten, politieke organisaties, 

· studentenorganisahe~ en vele regionale kandidaten voor de lokale verkiezingen die in juni 
plaats moete_n gaan vmden. Het feest was ~eorganiseerd om met de hulp van de aanwezigen 
meer druk uit te oefenen in de publieke opmie. 

·--~.·-

. Op Zonda~_ 15 :naart om 15.00u verlieten een aantal mensen de gevangenis om buite'n te wer-
1 «en ~an .i:nobihsati~. Vervolgens werd op Maandag de 16e om 12uur was er een grote demon-

. .;tratte bij het re~ermgsgebouw in Santiago, La Moneda. Door ongeveer 50 mensen, 
-~ertegenw?ord1ge_~s van maatschappelijke en politieke organisaties, werd geprobeerd een peti
!e aan_ t~ b1ede~ btj de regerinl?. De reaktie van de huidige "demokralische" regering was dat 
je politie werd ingezet. Hierbij gebruikte de politie traanoas en· i,vaterkanonnen. Verder wer-, è - 0 .,en wer en:, mensen opgepakt. Later op de dag werd in de haven van Valparaiso het kanton-

3 erecht bezet door zes ex-politieke gevangenen. Hun eis: Vrijheid voor alle politieke 
;evangenen. Ze k\~_amen heelhuids _weg na deze aktie maar de overheid kent hun identiteit en 
\~ staan ze op de hjst van gezochte personen. Tegen hen loopt nu een proces i.v.m. "overtre
hng var:i ~e wet.op dl? niltionale veiligheid". Hun namen luiden: Jorge Perez, Marcos Riquel
nl?, Va:;1hy Carrrl, Eduardo Sanchez, Juan Pablo _Yidal en Enzo Alcaide. 

Later op de dag ontving de regerin/? bij hoofde van de ;ecretaris voor binnenl,mdse zaken 
lel~ario. ~elasco, een vertegenwoordigster van het overkoepelend orgaan voor mensenrech
en m Clul! (DDHH van de l\'l~DA). Verder waren bij het gesprek aanwezig Maritza Trejo, verte
,e1:woord1gste~ van_de organisatie van familieleden vi\n politieke gevangenen en Alicia Lira, 
at~~nale coordmatr1c~ Viln mensenrechten-organisaties in Chili. Hierbij werd een brief van de 
iohtieke gevangenen _m Chili ~angeboden waa~in ze hun vrijheid eisen en stopzetting van de 
arba_arse toestanden men buiten de gevangenis. De regering antwoorde dat ze een onderzoek 
,aan instellen. De gevangenen willen echter niet praten met 1ustitie maar met iemand van bin
enlandse zaken 01.ndat het justitiele aparaat is sinds Pinochet nooit veranderd. .. 

Op 17 Mailrt om,1:!00u was er een solidariteitsmanifestiltie buiten bij de gevangenis. Op 18 
lilart om 1-t00u was er een manifestatie bij het ministerie van justitie. Aanwezig waren onge
cer 2COO mensen: Om_ 18.~_Du was er een demonstratievl? tocht van het centrum van Santiago 
.1ar de gevangenis. H1erbtJ waren ongev_eer 10.000 m,ensen aanwezig. 

Tot zove_r een c~ronologie van de recente ontwikkelingen in Chili. Deze re.:ente gebeurtenis
~n _staan n_1~t op z1ch1.e!f, Reeds op 30 September 1991 g ingen de politieke gevangen,m Miguel 
o_l_m~, Gu1,llermo Ro~i~1guez, Juan Ordones en R,,mon Casenellt1s in Hongerstaking. Hun eis: 
niheid voor illle poht:eke gevangenen. Van de 350 politieke g<?vangencn van voor Maart 91 
)e overgang naar eea "demokratisch" Chili) zitten er nu nog steeds 100 v.ist. Na -!5 dagen 
upten ze f:1Ct hun hongerstaking: "De strijd voor de vrijlating \•an alle politieke gevangenen 
.oet nu bu1tt?n verder gevoerd word~n" Deze hongers taking was een belangrijk punt in de 
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strijd-~oor vl'ijlêl'ti··ng va.Ï1;<1e°P.?1ltièke gevanaenel,\. M'Qt-.~ie ~~~'~erd e.i~delijk bereikt da( · ·:·· 

.. de publieke opinie geIJ\Qbilj.se,l?i'd W~rd. N~ ;deze ei:_rs.te h_o,!'ig,Jrstak!ng ~ebben er pog een aanta~ .. 
hongerstakingen plaatsgevonden. Ee~ dé!~rv.an wer.d vd!i\f9:Deçe~q~! gevoe:_d ~oor de vrou-

• welijke·po_li~ieke g~_vangen~n. ~ij dezé hongerstaking sto114, na'aSt d~_~s t~~ :'rljlahng ~an de . · 
politieke gev.angë,n,·d~ eis tot~rijlating van.Marce,lá .~oc;(ri~ez. c~!'traal. +il is z~aar ziek en ~r · 
wordt i~ de gevah~~.t'.is ~!~~'.1:,t 1_l)~t _ha~r: ri:'}g~g~~~ :Vilf.t.dqor;~~ar. !even·_y~rsd11~e~de m.al~n m ; 
gevaarisgewee:;t. · . .' ·_ : t. , ..... , •. : . • .- , .·,.-..... .,,,; .. <(. ,,.,. ··1:.,- .- ,.-

. . ,. : ~:· : :: ... : ~ :.'·· : ~ . . · · . . , :: •' .. , \ . ·,. /· ';, :::.,:;;: :.:.;~!';,.?, •. _ ... ;.._ . 
De n.,m_en.vá~ d~ vrou~ven dil? dezeh.~~gerst~i~~ V
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~rd~n 1Jiden:. ,. (·. ;::"·:::' ' . • · 
•. Magda[t?na Gallardo en Patricia tvlartinez in de manmm.gevangerus van San M1guel. 

· ·: Maria .:fr:resa Rodriguez in,-''El.centro Femenin?" van SantiágO!:,•:··'•,::: ,~!·, :.· . . . . 
• Ester.1\lvaro en Catalina Avila in de g~vnngen~ van"Santo J?om11:150 !n-.S;u1hago . ... : . 
• Aida Soto, Viviana· Morales en· Alida J-,1 unos in de s~adi;gevartgeo.i~. yan .l~~ng?·: , · .. 1• ,. 
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Ralf en Knud. twee mensen uit hamburg zijn in juli 199lopge~t~~:r::Ji. <'~ 
Ze worden ervan beschuldigd dat ze betonplaten op het spoor van~ 
hamburg naar kiel gelegd hebben met het doel een trein te laten 
ontsporen. Op deze beschuldigingen hebben ze een half jaar in 
voorarrest gezeten. Ralf en Knuà hebben altijd ontkend dat ze 
het gedaan hebben . Ze vinden het laten ontsporen van zomaar een 
trein een zinloze, terroristiese daad die haaks staat op hun 
politieke opvattingen. Opvattingen die onder andere uitgaan van 

respekt voor mensen en niet voor geld. Ze denken dat ze om 
politieke redenen vervolgd worden. De bewijzen tegen Ralf en Knud 
zijn dan ook niet al te overtuigend. Ze zijn aangehouden door 4;.··; 
smerissen van het U:.A. het LandesKr1minalAmt. eer. soort provinci- · 
ale CRI. De=e kops z1jn Ralf en Knud gevolgà. verloren ze uit het. · 
oog en zoud~n ze geheel toevallig weer hebb~n gezien van een 
afstand v;;.n 375 meter. net toen ze be.::ig waren "rechthoekige 
voorw,;-rpen op de r ,u Is te 1 eggen". Er 1s ondanks aandringen van 
P.alf en Knud nauwr:l1Jks sporen onderzoek verr1cht aan hun kle
ding. Zie voor een wat uitgebreider verhaal de CHAOS van 8-1-

92 · Op 27 januari 1992 begon eindelijk het proces bij het landge-
richt 1n Itzehoe, de zelfde-stad waar zë ook 1n de bajes zaten . 
De eerste procesdag verliep nogal verrassend. Aan het begin werd 
voor ~e zoveelste keer een ver=oek ingediend om het voorarrest op 
te herfen . Tot grote verbazing van iedereen besloot de rechter 
dat het voorarrest onmiddeliJk opgeheven moest worden. De redenen 
die hij daarvoor aanvoerde komen op veel punten overeen met de 
argumenten die de verdediging al een half Jaar aanvoert om Ralf 
en Knud weer op vr_ije voeten te krijgen. Deze plotselinge omme
zwaa1 1s waQrschijnlijk het resultaat van de enorme solidari
te1tskampagne voor Ralf en Knud. Deze kampagne wordt door mensen 
u1t allerlei hoeken en gaten ge~teunà: van kerkgroepen tot auto
nomen. Er werd en wordt op veel manieren axie gevoerd en informa
tie verspreid . Justitie is bang dat door al die publiciteit veel 
mensen h"t vertrouwen in de "rechtsstaat" verllezen. De vrijla
ting z ou daarom een soort propagandastunt kunnen zijn om te 

-~~li~\~ti\\l" 
Sindsdien was er elke maandag een procesdag. Tot de 7e procesdag 

was er vooral veel juridies gekissebis. Een van de weinige licht
puntjes was de verklaring van Ralf en Knud op de 2e procesdag. 
Hierin gingen ze in op de politieke motieven achter hun vervol
ging. In enkele buurten van hamburg is er veel goedgeorganiseerd 
verzet tegen de plannen om van hamburg een glimmende yuppiecity 
te maken. Voor Ralf en Knud is het duidelijk dat ze vervolgd 
worden om dit verzet te breken. Ralf en Knud zijn aktief rondom 
het kraa.kpand "de Rote Flora.". Het zelfaangelegde ~uurtpark na.~st 
dit pand werd kort geleden met veel geweld ontruimd (z1e vorige 
CHAOSsenJ. 
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Infoburo Ralf en Knuc 
Schwarzmarkt 
Paulinenstrasse 15a 
2 HH 3,; 
040-316542 

i.: ·; :,'.-tf° ~t~W·~~;:.;;.=• 
vp' het 1fi'nd. 'v°'án de 6e dag begon men met het verhore:1 van de LKA-

ers die Ralf en Knud hadden opgepakt. Het gaat om 4 kops: Thoms. 
Jahnke. Schoning en Martenstde baas van de eenheià). Alle 4 
verschenen ze onherkenbaar geschminkt in de rechts=bal. Van hun 
chef mochten ze nix zeggen over: concrete polit1estrategieen; 
anàere personen die bij de zaak betrokken ziJ n: personeelssterk
te: techniese materialen en middelen: en kennis uit vertrouwelij
ke bronnen. De rechter accepteerde dit. Men begon me t her. verhoor 
van Martens die ondanx alle voorbereiding nog heel wat wi st te 
onthullen. P.alf en Knud .:ouden per vergissing gevolgd zijn. de=e 
"verg1ss1ng" is met toestemming van ziJn baas uir. het proces 
verbaal weggelaten. Langs het spoor spelende k1nderen werden niet 
ondervraagd . Toen Martens op weg was om onze vrienden te arrest~
ren werd h1J meegenomen door een "uit he t niets opàu1i<enri':' a1Jt o " . 

EIK9 proce,~ay z1Jn er tus~en de 40 tn 60 Gympd r. 1sant':'n van Ra:f 
en Kn1Jd. M;;.a:· een klein geèeelte wordt in de rechtszaal toegel;;.
ten. Het stikt er van de h 1nderli Jke smerissen. er i s a l meerdere 
malen gemept op mensen die ook naar binnen wilàen-. Tot nu toe 
zijn er 2 d emo's geweest. op dele en de 4e dog. De so l idar1-
teitsgroep geeft een krant u1t met veel in fonnat 1e: de Sprengsat
ze. Van de ze krant zi j n i nmidde ls 4 nummers verschenen, ze zijn 
te verkrijgen bij de infow1nkel. 
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