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De demokratiese kopitnlistiese wereld aan 
de andere kant van het grote water staat 
op de kop. De klasseverschillen die zoals 
oin vele landen puur rascisties zUn worden 
iedereen weer eens onder de neus gewreven. 
LEEF IN CHAOS! In de pers wordt het verZ 
ontkracht door te stellen dat het om or
dinaire plunderingen zou gaan. Haar nee, 
het geweten begint te protesteren. De grens 
is bereikt en de politici zullen moeten 
beraadslagen hoe ze dit gaan onderdrukken. 
Het vrije westen , het land waar alles ka.n : 
uitbuiting, rascisme,sexisme, onderdruk
king, armoe,honger, dood. 
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NihtE G'IJ '1h 

In verband met de eerste herkraak 
vnn de MAZi'.O op 10 april 1990 en 
tic tlaorop voJgende ontruiming van 
een dng later (huisvredebreuk en 
opE>n 1 lJke RNE> ld plcging) is er don 
11u t!.lndelijk hr.t hoger beroep. En 
wU 1no11r de11kc-11 dat de boel al11111N 
gc1w11oneerd In •. • • 
16 .fu11i hoge 11erechtshof leouw111 IINII 

Po stbus 752 

97 00 AT GR ONlNGE.N 

De MAZZO heeft haar 1 .fnrig feest overleefd . 
Naar aonleiillng van hnnr 1 Jarig bestaan is 
er een brochure verscl,,.nen (aldaar te ver
krijgen nemen we aan) r.11 :o:e gaan in het vervolg 
vaker een krn11t.fe uit1111ven over waar ze mee 
bezig zijn cm:w. Men strc•eft naar lx in de 2 
weken een ko11E1ert. GO MAZZO 

n vorige nummera wn de Leet In Oiaoa bertc:hU.n 
111 owr de beruc:hlll apeoulant en hulajaamelkar 

IICOb HHmetra (Hlama1nr?). Dam opllohlllr la 
eigenaarwn wl• p"den In cnn mooie stad an . 
hatft aan •nonn• reputatie op het g ebied vs1 
hoge huren wagen. knokploagtarreur, bedonderen 
wn huurder«, an aan wal erg mlnlmllli ondamoud 
van z'n penden. 
Tot voor kort wu daz.a 811<91 nogal oneohadalijk 
andat hij lalllat W I\L In de tijd d• onze Jaoob m..t 
geldproblaman In het buitenland, een lnric:h1ng of 
weer dan ook zat, zlfn wal penden ven ham 
gekraakt. Ook walglrdan wal huurdanl nog langer 
te betalen 11'001' hun woon'genot". 
lnmldclale la HHmera' a llllllaemant maden tffd 
an hnlt hij z'n oude prakllfkan waar opgevat. In da 
"-'01'1ga ohaoa werd al baechra-, hoe Heemalnl da 
bewonar«a van het Vle ze M-anhula an da 
Vlolanetraat het lawn zuur mllllkt HIJ houdt het 
kltmelijk niet bil Hn .o-urtge wari<wHk wtnt hij 
weet wel mNr • U• nd• uit 

prcbHrt ale klap op de 111JU1plJI Hn hulsje aan de 
flwletnurt voa F3SJ. • par maand te wrtlo..nn. Dit 
hul•I• la op z'n mch1Bt gezegd In nogal slechte 
atlllrt en het la ooit gakraeikt gMnet DC1are.an 
h"t Haamrta mat Hn knokploeg aan einde 
gemaakt. Zou I• deze droomwoning ond!lnx da 
v.-plaatabaatheld van grote atukl<en dllk tooh nog 

· wllan huren dm krijg I• Jacob zalf ar gratie bij. Hij 
wl het pand namalfk aa poetadrH blijwn 
gebrulkan. 
Het telefoonnummer uit da adwrtantlee Ie hat 
nunmar wn 1 van da panden da hlf probNrt te 

,:- • l f(t', . wrt1l.nn. Zelf woont hl) arçana In Komhcrn. In 
· · · · - -1)ind met da poen heelt hlf z'n meaete hulzen 

• op naam van z'n 10a, gezet Zo zuinig ala hl) la 
m.i wooncomf011 :to gul Ie hl) met woorden z'n 
hela hert stort hlf bij Je uit ale hlf da knna krijgt an 

.. -· ~ . 
In Hn pand van HHmwa In da echllderewtjk 
betalen de bawa,ar"a III Hn Jaar of 7 geen huur. 
HNmetra ngt dat ze eruit moeten want hij wit het 
pend gaai opkneppan. HIJ hHlt da8NoorgH n 
geld Da gemeente heelt het vaak ook nogal mat 
HNmetra am da e1Dk vanwege het s lechil 
onderhoud, cnwlHga penden e.d. Da ~maenlll wil 

! het pand nu gaai vorderen. WainchljnliJk doen ze 
dost owr een maand of 3. Het pand mag niet 

l
gealoopt worden cmd at het een hoekhuis la en het 

1 

zal due wel opgeknapt worden. 
Blekerelnlat 4/44 (ax4craakpClnd) la CMrganomen 
docr studentanhul1V1111tlng. Toekomstige 
bewoonatera klik uitl, HHme1re1 heelt alganh"dg 
dakreparatie pogingen ged1111n. HiJ heelt nog 
geprobeerd om zelf m ene en YOOr dit pand t• 

.., krijgen: hlJ bood mansen geld toa aa ze arwlldan 
gaan wonen. 

tegen J• aan 111 lutlan. . lillllili Zin om te griezelen? zoek Hn kamer an mlll!lk een 
~praall• matJaoob. Vergeet nie t om alles door1a 

• 
4 

gaven aan da Leef In Oiaoel We houden Juflle op 
da hoogte. 



LEEUWARUEN,28 maa rt 193l, 

Het Koets huis is een von de l a at s t e krao kpnnden in Leeuwarden, 
gelegen in de historiese ( denk aan de zaai land rellen enige 
j aren geleden ) binnenstad. · 
Toen we het pand betrokken, na dat het al H jaar gekraakt was 
door anderen, lag het i n onze bedoeling om, naast het kreiren van 
woonruimte,een tal van aktivi teiten te huisvesten. 
Veel van deze plannen werden gerea l isee rd, maar ook waren veel 
va9 deze gerealiseerde plannen van korte duur. 
~r werd o.a. ruimte gegeven aan een ontmoetingsruimte , garage, 
info centrum, themamiddngen, vro uwenav ondu n en een ontmoetings
ruimte voor de jongere kreatieve breinen o nde r ons. 
Een aantal van deze aktlviteiten zijn na enlge tij,I opgeheven om
dat er t e weinig belangstelling voor was of omdat het vele werk 
op de schouders van een paar mense n kwam t.c? rustrn . 

0 \ 1 / / 

?: ?? 
Toen in 1991 door middel van een illegale ontruimingsokcto met 
be hulp van politie e n bouwvakkers, he t pond werd dl c htgotl~m rd 
we rd tevens ee n beg in vnn een mogelijk einde van het KoPl huJa 
gemaakt . De enorme schade die bij deze aktic ontstond word deel 
ve rgoed door de zich veront sch uldige nd e politie . Uc r cst"rendcs 
s chade die werd veroorznnkt doo r de door de eigennnr 1n 11 chuurde 
bo~w vakke r s probe ren we 1

1
10g steeds d . m. v . e1•n proces torug tP 

~~ugen . Na dit staaltje perfek t' politi onerl be lrt rl word door de 
- igenaar een kort ged ing tegen ons a an gespn 1an e n. Mede door een 
goed o ptr?de n van onze odvokaat, onz e eige n inbreng en een 
st upide eigenaa r wonne n "Ie dit proces . Natuurlijk ~ JJrons de clge
~aa r van dez e uitspraa k uit zij n vel en hii Rlnc: don ook Ln 
ui:.ge r berot;>. Nog vo · or wo oe uitspruok van net ho11<"r bc r otlp 
ko nden meemaken , "'erden W'? over vallrn door ,•n n knoktilo'!g van d 
:igenaa r , De~e knokploeg zag kans om ' s oi:hl c nds vroeg ons pon~ 
inne n te dringen en de bewonersters erui1. i e goolen. 

De k nokpl oeg bestond uit 15 persone n woa r vo11 r r 5 7. Un gl!:irres
tee~d , waaronder de e i genaar . Zij zullen no~ moete n voo rk~men 
I nmidde J 5 hebben wij n6g Pen proces tegen dPze hufte r s aonge-· 
s panne n om ~p cleze manier toch nog iets va n dt! geleden schade 
ter ug __ Le kr~ge11 . Na het binnendringen van ons pand hebben ze 
nameluk de inboede l van zowel bewonersters nls ontmoeti ngsrui mte 
doo r de romen 11aar buiten gegooicl. 

• 

' 

Op de dag van deze ontruiming ontstond het ldee om een tUde
lijke bezettingsploeg te organiseren t oen wc het pond weer in 
ons bezit hadden genomen. Deze ploeg kwam maar met moeite tot 
stand want veel mensen waren bang, gevlucht of niet bereid om 
ons te helpen . Het een aantal mensen uit do stad hebben . we toen ' 
de basis gevormd voor do bezettingsploeg, munr dit uantal ~as 
~o laag dat we hulp moesten inroepen van mensen uit Groningen 
en Amsterdam. Dankzij deze mensen hebben we het pond toch een 
aantal dagen bezet kunnen houden en kunnen verbouwen om een 
mogelijke nieuwe aanval nf te slaan . GelukkiR ble~f deze nieuwe 
aanval uit en konden we na twee weken beginnen met het normali-
seren van ons pand . · 
Inmiddels hebben we ook het noger beroep gc"'onnenl Maar ook deze 
feestvreugde was van korte duur want Ce e uwurden heeft een nieuw 
·ontdekte rage vormgegeven; ingooien van krakers-glos. De afge
lopen maand en wordt keer op keer al het glos uit de ramen inge-

r 

{ 

goo±d. Deze Hit and Run-akties , w~arschijnlijk uitgevoerd door 
sympatisenten van ' extreem rech ts, ko$ten ons niet alleen veel 
energie en geld, maar ook de motivatie om door te gaan gaat bij 
veel mensen achteruit, hetgeen bUna resulteerde in de ophefffing 
van het [oetshuis. Van de oorspronkelijke groep zijn niet veel · 
meer over; veel van de mensen geven er de voorkeur aan om op 
een andere manier vorm te geven aan hun ideeën . Ook bij de nog 
"'el in het koetshuis aktieve mensen begint de motivatie behoorlijk 
te verminderen, want na alle problemen zijn de laatste Hit and 
Run-akties zowel financieel als mentaal behoorlijk slopend. 
Toch willen we de strijd voor dit pand niet opgeven, we willen 
niet wijken voor deze klootzakken (A TINY_ SPARK STILL DEEP INSIDE)• 
Als "'e willen overleven hebben we naast morele steun ook 
financiële steun nodig, We denken dot het toch belangrijk is dat 
Leeuwarden een pand zoals het Koetshuis heeft, zeker als "'e het 
de oude vorm terug kunnen geven . 
Wannëer -ermënsen zijn die geld kunnen en willen missen voor het 
behoud van het [oetshuis, kan men een bijdrage storten op 
rekeningnummer 29,65.97.J~l (Friesland Bank). Het geld zal 
direkt worden gebruikt om maar weer he:/.'glas te vervangen en om 
de rest van het pand op te knappen· rio: 
Alvast enorm bedankt. 

Be"'onersters- en gebruik
ersters van het Koets
huis 
kruisstraat 20 
Leeuwarden • 

-~~--



Vandaag wordt de eerste paal geslagen van het nje11we museum.Dit 
gaat gepaard met een aantal feestelijke aktiviteitcn. 
De bouw van het museum spee lt al een paar jnar.80~ van de stad
jers is tegen de bouw.Een elite van VonhC'lfl'.Ouwekcrk tot en met 
de t o p van het gr o n i ngs~ bedrijfsleven (djrectie van de Gas
unie, ... enz) doet er alles aan om van Groninçien ee11 stad een stad 
van ailure te rnaken : dui:, geen plaats voor goedl-.opc ··passende" 
huisvest iging en aktiviteiten ruimte in de binnenstad . Maar een 
binnenstad die aantrekkP.lijk is voor koopkr,,ctiligc mensen (yup
pies) e n kantoren. 
Zo ook met het museum . een g igant1::Jch prest1g1 •? UC projekt dat 
niemend wil .Mensen die l)at museun, via l ega l P. 1n1ddel,rn proberen te 
stoppen.komen ernchter dat. er niet naar hun ge!u1:.H.enl wordt.al
ho-,wel ze in de 111eerderheid -zijn .ze stuite 11 t. eg f': n d-:i 111-,r.ht. op van 

.., de geme~nte _en hun vriendjes van hP.t bedriJfsl e v,?11. e n merken dat 
~ deze democr-acie s lechts een farce is . 

' 1 KOMT ALLEN IN VERZET TEGEN DE BOUW VAN HET MUSEUM ! ! ! ! ! ! ! ! 

" VERSTOOR HET FEESTJE VAN DE IUJl<E:N ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

HET BAJESHOEKJE 

LEO DE GROOT H.V.8. MAASTRICHT PB 1099 
600\BB M/VISfflCHT 
In 1998werd het Vredee Axl• Ksnp Mobiel docr 

8_, gate pollH•·., marecheullaHm110ht . . 
wrwtoord. Het VAK. zou e" orimlnel• w rW11g1ng 
zijn (art. 140). De rechter vond dat ook en dua 

moet Leo nu :a:> dogen zitten 

TOTAALWEIGERAARS 
TONI ENAIQl.EZ DE COAROOR PB 11 5411M 
2EEI..Al'O~) 
EU8'1'le VERHEEM P.I. WESTUNCE VPN 
NOOfllWUl<LMN 217018P HEERHUOOWMRO 
ERWIN MUILWIJK P.I. WESTUNGE VPN 
NOORlWIJl<LMN 21701BP HEEFHJOOWAAAO 

1er ewn een og v.11l1Q• wn een rechts 
op z, JMUari zijn er 1JdS111 de landeMlkll kraakdag 
5menaen gesreatHrd. 3ven deze mS1•n 
meeaten op 8 !lpr1I wOll<omen 1100r openllll<Jt 
geweldpleging (art 141). In am*clllm waren wat 
m"a" btj elkMr ge1ranmeld die In een 
piepkleine demo nlltlf de pemaeauaweg liepen 
(daer la d • rec:h1bank In 11m11terdam). BIJ de 
reohlbari< zl)n fddera ultgedNld zoelst iedereen 
wNr op de hoogt• wae va, wilt er_, de hS1d 
woa. Blmen werd de helft ven de publiel<Jt vibune 
In bealao genom" door • ., klasje vmi de 
polltfeaohod ... gezelAgl Volgens de l!CNOODS 
konden de 3 peraonen nooit ',/OC)r ert. 141 
veroordeeld worden. Dat had de officier vm, Justl1le 
ook wel In de goten, went die wilde er op het 
lllllllltll moment nog nllerlel :zd<en b livoegen :zcale 
verZ b i) tvreatmie. De t\dvocast werd daar een 
betijt booa o..,.r. Nt1 veel Juridlta gehakl<9tak 
bealoot de rechter om de mok lltn.JO te sturen naar 
de reoht11r-oommlallri11. Die mag nu gaan uitzoeken 
á d• fontaalerijk• heraenaplnaela van de ameria 
kloppen en wat er nu elgenlJkgebeurd la. WIJ zijn 
benieuwd Er kant wet t z.l wNr Hn rechtszaak 
vm en don gatn d• 3 gedogwarden alanog 
wrttD• n wot zij ven het polltfeapporn.st, 
arrestatletenma en zogenaamde rechtaapraak 
vinden. 



fflERENVECHTEN IS MEER DAN 20 MINUTEN 
vm SPANJAAIDIN mHN mlUNV10111N 
Uh opinitp<lllng•n blljk1 dat 51 'lr, von dt Sponj"rdcn 1tgcn 
ht< S1ien:nv«h1tn Is: sl«hlS \ll'll, Is voorstander en de rest 
Is uowersrnillig. M« nonor op jungen:n oefenen de stlcrc&•· 
,·rch<rn s<rcds minder "n,rckklng.skl'IIChl un. 
O.::t <cnoi:loor t• voor een ~"'"' dcd <r danken "n 3Ctirs 
en ge-wc cnlormo1ic V'JII ~p;o,nsc, dlcn:nbuchcrmers <cgcn 
dr ·curmbs Je toros· Mr< behulp von deze infonnalle 
Wort_h Uli tNtk hrt [UrulK~ flUhlitk \1tK\r~dic:hl OVtf l((' 

,, rccdhtdcn v:an het stlcl'('n,•cchtcn. 

TOUlfflN NOUDIN fflOINVICIITIN IN STAND 
In de vokon11tgcbltdtn zijn dt orcn1's voor meer dan de 
helft gevuld mtt 1oeriS1tn. i\ls zij wtgblljvcn, bloed, ht1 Slk· 
renvcchtcn zeer snel dut.KI. wnnl SpunJa:Jrden alleen kunnen 
deze · ol1TUU1kinduS1ric" nlc11n stand houdfn. Ook mensen 

die m"r t!tn kter n"r <en s1lrrcgevcch1 giuan om htl gezien IC hcb
bc:n. helpen mee het s1lercnvcch1cn In stond te houden. 

IIDIII mo WOUT LIVINSUNG GIMAITl1D 
Dl' voorstamJcrs nn stltrcnvcchtcn beweren dat de s1lcr 1 Ja.i:r hang 
an leven lelt.Il als een vors, en Lbt alleen het 20 minutrn JuttnJc 
~cvrch1 in de ,rcrui vervekncl L•. Oh is een vnl,nn:kt oniuiste vonr
<tdling van z.:,ktn. Zijn hele leven lang word, htt dier psychisch en 
hehamelljk gemoneld oen hem agressief te maken. Als hc1 dior 
-1 m3'1nden oud Is, wonh ht1 ol 1< Al'llttn genomen door mannen te 
1mnl die hel met b nStn omvcrwcrpc:n en vuwondcn. Gtdurcndc 
Je ovcrogc ~ j:uor p1 deze ·1rolnong· door. Von de 100 kalveren die 
~churcn worden, komt er uhtlndelljk fll3'1r tfo In de arena tertcht. 
De ovengcn on15prln&•n echter de dans noe1. ZIJ eindigen hun 
lc•'tn op gruwelijke wijze bij de honJrrdcn "dorpsfeesten" die j:i.,r
lijks In Spanje pl:1111s vinden. In he, m•nclcn van de stlcrcn h«h 
zoch v3'1k een gcmfnncenlc vunn von vondlngrojkhtid uniwikkeld. 
1 k i v,rnvcrcn van de teclh.,llcn v•n de nog levende stier wordt 
v-.1.1k :ils hooglcpulll van Uc manding g,czicn. 

ffllllH WDIH IHOIIM VOOI %1 Dl AlDIA INGAAN 
0c ,11er die wel geschikt Is voor de nrcna, wordt ten n:ontnl dagen 

• •·•n 1c voren nlschuwcllJk ofgcmn1 om minder gev:wlljk 1< worden. 
Drucrhij wordt regcl111a1l11 ••nn uugesprokcn lage methoden gebruik 
xem"kt. De stier krijg< bljvoorbc:dd geen eten or drinken. maar 
wel handen vol zout, waarvan hij ems1lgc diorrcc krijgt en ver· 

MARTELEN IN DE ARENA 
, 0 ST I U S 71 7 J S 0 0 AT U H f C H f ZW>kl r.>:1kl. Of het docr wordt vrij• 

wel onbeweeglijk opgcslot<n on 
C O M T É een dunkcrc kist, die op een hef, 

ling worJ1 gcplxus1. Dc sucr pro
been dour urcnl:mi kmhbclcn 
1.,·,·rr~,·,·f~ 111 tU1rn1:1lr hor1:,,111.1k 
pos111c IC komen en ,1crlir:s1 U:t;irhij 
veel van Zijn kr:1ch1en. Soms wunh 
een deel van de hoorns afgez.:,ngJ. 
voak 1c ver. :odut ht1 dier bloe
dend in de arena verschijnt. Ou k 

,P,,._ ..... -.- 1 worden er drugs ongespo1cn. ,\1, de 
STIER E NV E C H TE N dosering te hoox Is. moet de siicr 

weer worden opgepe111. D•• 
gcbeun mei nanlden en elck1rlsche schokken in de 1u1ikels. ~en
m"l uil de kist <n up w<g n3'1r de •rcn• komt ht< ,·oor dat Je slier 
btwcrk1 wordt met slatten v;m tnm.lznkkcn op de nieren. 
Een vorm van vcr:wakklng die jtCCn li11ektns n:ilaa1. Al ckzc din
~c.·n, rn no~ vrrl ll1''1'r, ~dlt.·urrtt ,11, vi·r::uc.•k -.•an d,• '"1L,p1~·r,·'" 
matador or torero. 

IIIT'SPOITim'GMCHT 
Eenmaal in dt on:r.. pol ht1 almaucn verder door ,·.u1:1I 
een poord mei L,nscn de $1kn:nck te hcwerken. De l,n"n 
vcrdw1jntn z.o'n JO ttn11mc1cr diep 1n tic nek rn ,r.orJcn 
rondgedr1111ld om de spicrcn door 1< snijden. 1 licrdoor heelt 
dt sucr minder kr3Chl bij zijn pujtlngcn 0111 ~ljn morte13'1rs 
op de hoorns 1c n<mcn. D•n zijn er noA d< "bandenll:lS", 
gekleurd< stukken v,n een kllu 111<1 do.,rnnn ,·lijtn.<eherpc 
pun1lgc wcerhoken, dit in de rug worden grstukcn en hc,·1· 

ge bloctlingen ,·erocor
ukrn. Ook tlil 1s wr,·r 

0111 Je !i>llcr :11 h: nmtlcn. 
Als de unpuuong na 
onArvtcr 20 mmu1cn 
vnjwd vullcJII\ os. 
m:i.1k1 Je "hci<lhnhl~c· 
torero hel k:arwci :ir 
door de stier met een 
zwruud uil zijn lijden IC 

helpen. 

STEMBANDEN VAN 
l'AAID(N WOIDIN 
DOOIGISNIDlN 

OI s;nu JltH is°' 1Mllt"'4no,,u,t.t *""'<ont VAH De m Je aren:, gebruik• 
0( CJf"AOHt ll<ilH HU ,11(1.tNYt(.HUN 1(' J'Xtnkn :1111 sl1.·,·l11~ 

beschermd door een 
g<WIIU«rdc deken. llegdrnallg worden zij door de sucr op 
de hoorns genomen, wurbiJ er ribben breken en waarbij ze 
wordtn opengen:1en Omd.11 hel g<g1I van het p30rd on.'Un· 
gcn.1.3m zou iijn voor de toc:sc:houwcrs, worden de s1cmb.,n. 
den doorgesneden. No aOoop van een ge,•ceh1 worden ,•ctlal 
de gewonde 1,anrdcn zonder verdoving dleh1gcrui.1id oon PLAATSEN opnieuw misbruikt te worden on het volgende gevecht .. 

IN SPANJE 1we 

STIEREN• Stier e /aar later ziet de 
envechrvri/c r · 

VECHTVRIJ volgt uit: d 11sr er als 
r,\a< Mor . e s teden Tos.,a d 

. . ,:osS• d~ • ' Figucras en Vi/lc e 
\tl \ 9~0 oet> er5te , ueteO col/urn, de eilanden lb~a-

ch uit tol c nt• ~an Mallorca en C Za, 
1,i •. etnel' d ran Canari cht~n,• f, e Provincies C 1· . as en 
ve -~.. Asru,i;i .a ic1f en 

CC)NTl~C)t=>C)TEl~E 



e 
Heksenacht, dat betekent dat vrouwen zich, onder 
het motto: "vrouwen eisen de straat terug", samen 
sterk maken tegen seksueel geweld tegen vrouwen. 

Het programma van de Heksenacht ziet er als volgt uit: 
• Om 20.00 uur: Een bijeenkomst van 

vroµwen in Simplon aan het Boter
diep 71, met o.a. een spreekster, een 
kort optreden van Leonore van Ham 
en een gelegenhei~ tot schminken. 

* Om 21.30 uur begmt een _ .::-~ · __ 

FAKKELOPTOCHT 
door de stad, die voor Simplon begint 
en eindigt bij het muziekkoepeltje m 
het Noorderplantsoen. 
Om 23.00 uur: - - - - ·-

SPEKTAKEL · 
in en rond het koepeltje van het - ~- _--~ 

__ . Noorderplantsoen, met o.a. theater, -- ~--
~~~:-:-1~.., I) _ _ ------·- muziek, poppenspel,. hekseketel, ~ -_.::_ 
ffll - - - vuurs;puwen en andere ''hekse-aktivi- -=---= 

-___ __ _ ___ teiten die de weerbaarheid en strijd~ __ -i: 
··• baarheid van vrouwen benadrukken. ~, ..,_. 

* Vanaf 24.00 uur- (tot 3.30 uur) wordt .::._ 
de Heksenacht afgerond in Simplon è 

met een - - · - - - · ·· - - - · - -

VROUWENSWINGFEEST ~--. 
. .. - - .: :::- -_ - ·MET een Live-o:etreden van --::-. =- - --:. 

. ~ ---=-=SEX)'_DEX! -~ - _v:_-=:_-=_ 
......... .:.. -· ... . - . - ~ ' -.. _-;:.;.• -~- - ..... 

Alle vrouwen, met of zon der bezëms te
len, heksekleren, toeters & bellen -zijn __ 
welkom om mee te feesten, mee te lopen, -

- mee te swingen, mee te zingen enz .. 



~eksenacbt 
19 mei is het V\/eer zover!!! 
Het prograrrrna is grotendeels bekend (ook bij de 
verschillende vrouwenorganisaties), maar om het geheel 
uit te voeren en de heksenacht zo spektakulair mogelijk 
te maken, zijn we·· nog op zoek naar vrouwen die: 

-karren en bezems kunnen bemachtigen 
en (in het geval van de karren) optuigen. 
-een spui tgroep willen vormen om tijdens 
de fakkeloptocht sporen in de vorm 
van lguzen & merktekens achter te 
laten en alvast sjablonen willen maken. 
-zich met trommels, ratels, fluitjes 
ed. willen manifesteren tijdens de fakkeltoèht 
-Muziek kunnen organiseren en/of maken 
tijdens de aanvangsbijeenkomst of het 
spektakel. 
-aan een veèhtsport of akrobatiek 
doen en tijdens het spektakel een 
demonstratie willen geven. 
-spandoeken en liederen willen maken 
voa- tijdens de fakkeloptocht. 

Help mee de heksenacht tot een indrukwekkend spektakel 
te maken en bel of schrijf: (vooral ook als je vragen hebt 
of meer informatie wilt) --.. 

Diana de Esch 
v. Speykstraat 29~ 
9726 ·BJ Groningen 
tel: 050-180338 

Astrid van del' Roest 
Nwe St Jansstraat 6Q1! 

9711 VK Groningen 
tel: 050-134570 

-l. 

äpril. cl 992, A'dam 

Dit is een oproep voor alle vrouwen die zich, net als wij , vreselij k ergeren aan 
de toenemende vrouwonvriendelijke reklame, 

Nog steeds hangen overal in het land vrouwonvriendelijke en serist"ische reklames 
op straat . Op de billboards, de publex-borden, bij de tramhaltes en op de lan
taarnpalen kom je ze tegen. Ook op de televisie, in de kranten en op de 
bioscoopschermen wordt de vrouw nog regelmatig als fan_tastische huisvrouw of 
mooie lady gebruikt om allerlei produkten aan de man te brengen. Het gaat hierbij 
niet alleen om afwasmiddelen en schoonmaakdoekjes, aan te prijzen, maar ook bij 
vakanties, nootjes, theaterstukken en zelfs het plaat sen van advertenties 
worden v:ro11Wen· afgebeèld~-om .het.-:pi::odûkti .aantrekkelijk te maken. 
Er bestaat de mogelijkheid hier klachten tegen in te dienen bij de Reclame 
Code Colllldssie. Deze klachten moeten ko~t er du~delijk op papier staan. Over 
welke reklame het gaat, waar je je aan stoort en met welke codes ze in strijd 
is, moet in de klacht vermeld zijn. De Reclame Code Commissie laat je schrifte
l!Jk weten wat de adverteerder er va.n vindt en eventueel worden beide partijen 
voor een vergadering u.itgenodigd. Een klacht indienen kost je, behalve een post
zegel en wat inspiratie,niets. 
Hoe meer klachten tegen sexistische reklame er bij de Reclame Code Commissie 
binnenkomen , des te meer we hen en de adverteerders "onder hun neus wrijven 
dat sexistische reklame stinkt 1 ! ' 

Richt je klacht aan de Reclame Code Commissie, Pooshcuvelweg, 15, 1105 BE in 
Amsterdam (telnr 020 -_696 00 19) . 
De codes die door de Coamissie gebruikt worden om de reclames aan te toetsen, 
zijn hieronder vermeld Je kunt deze codes noemen in je klacht als ze in strijd 
zijn met de reklames. (Hier is tro11>1ens ~ boekje over op te vragen bij de RCC). 
Dus hou je ogen open op straat en laat ze zien wat jij hebt gezien!! 

vyouwenaktiegroep SPUUGZAT 
Pa de Witten~~~~at 71 

1052 AN 
\msterdam 
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• Onder r!:)clame wordt verslaan: Iedere openbare aanprijzing van goedernn, dien-, 

l 
l~sten of denkbeelden (lezame-~kten). Onder reclame wordt mede ver- • >< slaa" het vragen van diensten. -. , • ....,. .. l:"t r:~ur, __ ...... ~ 
_ 1:&li : ~ ·:·. _·_r,JI . ,.... MJ ~J::,_ =1J1 ~ ~ ~ ~ 
2. Reclame dlenU!l pyer~eO:J:pJ~~n met de w~t. tle ~aarhord, de goedë)I 
- rsmaak en ht3lf;3Jsç13n.""' '1llr.'fl' 1 ~ "":lrJ i ' '-' ffl s Q 

---.Pwiit)9*• J~I - "J;IQ m> 
LAec/amema -1 ~ .l~ '-- A ~L _._.ffl --.. 
1 .~oede _?:eg.?r,~-1W~f.lJ~g_zrn i4S alge:e~~e~;'"- I!! ~· ~ - •• 
~1l\_JK~ l..at:i -~ ~ ff~~Pl\' t 0

penbaro Orde_;>/ de 
, 4._Reclame ~eg niet nodeloos- kwetsên~ï '-~ 1- /,f';_J:_ 0 

Jde geesleliJkUJ'!t'.of flch~ellJ'ké volks Jn,dnhoclh een boclrer rng Inhouden voor 

1
~ , . Î ·ttr· ""'--gez~nii' .!!.~~~ 

(( ~ f /f --·~~IS~ .dg~ .._ 
s. Reclame behoOrt naar vomf.~n 1;oud t~danJq_ te zijn dot t1et vertr~n in de 

-----reclame nlel!i8Jdtgeschaad.; ~ ,et ~ -~ 0 evoelens,-.. -. ,_1tt-:t.!l,~.!J,W.f;.i;l1't~r~maQ e__ ~ 
6. Zonder \ ol bl\\a<>\ovlgêil]· I!!.; ~ 5i 
_. Ivan angs 'ciJ i'!< · z } e- ;;1 Cl 1 .,.., _ ___ ~_, - ::ei, $ ..... • -

7. Recl~me rpag niet rnlsl~lieni ~et _na~e niet omtrent de prl)s, de Inhoud, de her
]) komst, de sameri~telllng,:df,telgenstjlappen of de doelmallgheid van de aange-
1uibodcn prod_u~ten> Aecl~rn~ _qlem zo duidelijk -en volledig mogelijk te zijn, rnetle 

;;gelet op /laa~ ~arçf ~'l -_vprlJJ ~11 heJ publlek waarvoor zij Is beslemd. Duidelijk 
> !!:i t'" behoort ook te ~IJri.,:loot;i:112 QI) pro~~ten worden aangeboden.' _ 'M.,.. 1 t'l r-v,r~ , ... ~ - • ·- . - - .r6-~ • --.:1 •1,e,1~, .. ...-..11 1 ~ .....___ _ 

,l _In reclame gebrul~le getu,1gschnflen, attesten of verklaringen van deskundigen 
~ ~ tdlenen op waarpeld te beru~,en en lfl overeenstemming Ie zijn met recent aan-
,. , [y~arde w~le{lsc/lappelllke inzichten.~ :: · e: Sl .,. • C'l'==i?l • 

- · "' 1....:// 1/ .JLJl-1\......-il~-.....- ~'9...,.8 , 0 ::7," ..._ 
~ In rec!ame, ~~~J~rnd ~oor.b~~ gro!e publlek, behoren wetenschappolijkè- termen, 
JE= statlstre~en ~n A~n~alrngen:met grote omzichtigheid te worden gebruik!. tenein-

de. begrrpsverw,ar~l11g 1~ \'.OOr)<.omen., Indien van s_talislieken met beperkte geldig-
':3 herd gebruik )'jP,r~,t gen,aakt; fl:l08l <he beperking duidelijk bll)ken. • • 
.::!! Het b~zlge~,•va_n va~terrnen, -pe~c~rijvingen, albeeldlngen of beelden,dle er 
[: kennelijk 9P gpnc~! ztjf) om OP. quasi-wetenschappelijke of misleidende wijze hel 
Il:§ bestaan va11 :.(lfe~.-aanwezlgwo;anlgheden van produkten te su·ggeren, ... 

~f .b~~~~#fJ!!!~tJ.!l :~~Vf11?_ r :- f= ( UÏ!i.>HJ'19"J ;:;i --~~-:__ .. 
~~- Reclame die{l1 duldeliJ~ Qls zodanig herkenbaar-.te zijn dó2~ o.g.naak, prcsenta-
i t Elle, inhoud <?f. ~nderzins. . ___ ~-::---:-- .... - a a 
.ll.ll ~Bovendien zljf".l subliminaleJ~tjlnle~en In audio-vlsuele recläme verboden. 

ei SOok Is het nebruik van elementen uit een etherprogrommn In reclame op radio 
D ~en televisie verqodafl Indien redoll)kerwijs moet worden oangeno111on dat dam-

i 
door kijkers of lu!st!'raarq ~9rde11 rnisleid of in verwarring gohracht.' ~ 
Het in recla111e, op :radio -~'1 mJ~vlsle optredE)n van personen die krachtens hun 
deelname aan·etherprogramma's geacht kunnen worden gezag respectievelijk 

::! 'tE:..rt~o~wen tt3 heb.bon bij beäf de eublieksgroepen Is ve~b~en. 
; Noot bij artikel 10(~ ~ 1111 _ .- Ê~ Fl l ll,11.lll,,ii,,,,iiii,ii,l,l1> 
1 Onder subliminale technieker, wordt verstaan: technieken, wanrmee door lngevoeg
-de ~eelden en/of gelul~en van zeer korte duur getracht wordt kijkers of luister~r!l-~ ~ 
t:,elhcht i onder dat,,,z~ zli;htaarvan beJJUSI (~~~~~n) zijn~ 1~-~~i;n,vloeden. ~ 
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AAII ALI.Ell, DIE OP ZO!]( %IJl! llAAi WEGDI, 
BOB llEIISWAllDIG LEVEN BIER Ell IIEllWIIJD 
WI DE llAliD VAII HEEL COIICiETE VRAGEII GflliGAIIISmD 
Ell GEREALISEEiD KAii l«lRDElf. 

dat is ook onie 1oelttocbt. 

' 

er Uqqen dullenden probleaen op tafel die oa een oplossinq scbreeuven en die, als ie niet spoedig aangepakt en 
opgelost worden, de hele aensbeid naar de catas~fe leiden. 
ie zijn allen ontstaan vanuit bet kapitalistische principe, dat alleen winst en aacht tellen en de aensen en de natuur 
daaraan onde~lct zijn. 

vlj, de raf, lijn sinds &9 begonnen intensiever te denken en te praten over het feit dat het voor ons zoals voor allen 
die in de brd een gescb.iedenis in bet veriet hebben, niet langer 10 door kan gaan als tot nu toe. we hebben o,erdacbt 
dat bet er 01 gaat nieuve orienteringen te vinde.n voor een po11tiek, die ml werkelijke veranderingen voor het leven 
nn de aensen kan realiseren en die op langere tenijn de beersenden bet bepalen van de aaatscbappelijke realiteit 
volledig afhandig aaalct. daarvoor is bet noodzakelijk, de eigen resp. gezuenli jke geschiedenis 'fan allen in het venet 
te ondenoeken, erover na te denken vat ve fout gedaan hebben, vat belangrijke ervaringen varen, van ons of van 
anderen, en vell:e betekenis die ,oor de toekoast kunnen hebben. 

uitgangspunt vas: 
1. het feit, dat ve allen voor een geheel veranderde situatie in de vereldvi jde krachtsverhouding staan -
de ineenstorting van bet socialistische statensystee11 bet einde van de koude oorlog. 
ve werden enee geconfronteerd dat bet idee, in geiaaenlijke internationale strijd een doorbraak voor bevrijding tot 
stand te brengen, niet is opgeqaan. de bevrijdingsstrijden varen als geheel te zwak 01 er door te koaen tegen de op 
alle niveaus uitgebreide iaperialistische oorlogsvoering. 

de ineenstorting van de socialistische staten, die si jn oonaalc in de kern in de intern onopgeloste teqenstelliogen 
bad, beeft raaptalige gevolgen voor illjoenen aensen wereldwijd en beeft allen die over de bele ~-ereld strijden voor 
bevrijding, op zichzelf teruqgevorpe.n. 
aaar daardoor is noq duidelijker de noodzaak gebleken, dat de strijd voor bevrijding enkel vanuit bet 1elfbewstzijn 
van de eiqen, speciale geschiedenis van de volkeren, de authentieke voorwaarden en doelen kan worden ontwikkeld. en 
alleen daarvan uit kan een nieuve internationale kracht ontstaan. 
dat hebben veel kaaeraden en kameradiMen uit de drie kontinenten in de discussies ingebracht en ie hebben daarin 
aanietten tot een geheel nieuwe politiek gevonden en die (praktisch. vert.) omgezet - dat zullen ve hier ook doen, 
daarin zijn ve aet ben verbonden. • 

2. wijzelf werden el'ee geconfronteerd, dat ve zoals ve in de jaren voor 89 politiek gevoerd hebben, politiek niet 
sterker aaar zwakker zijn geworden. oa verschillende redenen hebben ve voor de mensen bier geen aantrekkingskracht teer 
ontwikkeld, die geaeenscbappelijk handelen aoqelijk aaalct. 
ve hebben als centrale fout gezien, dat ve veel te w-einig op anderen, die bier ook in verzet qekol!eD varen, afgegaan 
zijn; en al heleaaal niet op diegenen die noq niet in veriet varen gekomen. 
het is ons duidelijk geworden, dat ve de aensen aoeten bereiken, dat het zo niet verder qaat , dat vi j als guerilla alle 
beslissingen alleen neten en verwachten dat de anderen zich op ons oriënteren. we hebben dat weliswaar vaak anders 
gefonruleerd, aaar zo was de werkelijkheid. 
we hadden onze politiek heel sterk qereduceerd tot aanvallen op de iaperialistische strateqieèn en het roeken naar 
direlcte positieve doelen ontbrak, en dus ook boe een aaatscbappeli jk alternatief bier en nu al kan begiMen 
werkelijkheid te vorden. dat dat hier aoqelijk is, dat het gaat, iets derqelijks te beqîMen, hebben de ervaringen die 
anderen bevochten hebben, ons laten zien. 
de relaties aet de mensen, vaar ve het aeest oee van doen hadden, waren echter in de eerste plaats bepaald door het 
qezaaenlijk tot aanval te komen. daaroa vas er binnen deze oriëntatie in het geheel qeen rui ate, 11aarin rij eigen 
sociale waarden in hun daqeli jks leven en saaen met vele anderen konden ontwikkelen en leven. alleen daarvanuit hadden 
we sanen tot een politiek kunnen koaen, die voor aeer DeDSen - ook voor deqenen die buiten de verschillende scene
ghetto's leven - voe!b-Jar aaakt, dat de kilheid en onaacht in het inperialisne geen noodlot oi natuurkracht is, aaar 
daar ophoudt, waar aensen hun behoeften, hun solidariteit qeiaaenli jk oazetten en het hier en nu beginnen te leven. 

daaruit hadden ~e de c<insequenties getrokken en twee jaar lang een parallel proces van her-orièntatie en praktische 
interventies uitgeprobeerd. we dachten dat .e daardoor, hoe we onze acties bepalen en hoe ,e praten, van ons uit een 
nieuwe verhouding konden creèr,n en ddaraee de noodzakeli jke voorwaarden voor een c~zaoenl i jke discussie en een 



qeaeenscbappelijk initiatief aet ,eel 1eer ll!llSell en groepen aoqelijk aaken. 
dat ve ons prooes niet begrijpelijk uar slecbts fragaeotarisch als uitlcoast nn on1e discussie in verltlariliqen en 
brieven doorqeqeven hebben, was een fout. 
en dit hier 1s ook slecbts een ~ia en 11e villen bet billnenkort veel nawkeuriqer over alles hebben. 

na dete twee jaar 1s ons duidelijk gellOrden dat bet op die aanier niet ,oldoende was, dat ve 10 niet de open1liqen 
kunnen -.aken voor al datqene vat ve nu eo ,oor de kOllellde tijd bet belangrl jkst ,inden: 
de sinds lang nood1akeli jke discussies eo de opbouw ,111 tetbanden onder de terscllillendste groepen en aensen ; daar 
~ 1e leY~, ui~ ,111 bet dagelijks leven nu leDSell in dere uatscbappij, vaaruit ,oor velen de noodraak ben 
dwingt de situatie 10 eigen band te neaen en suen aet anderen naar oplossingen te roeken. · 
vlj denken dat derqelijke ,etbanden de basis kunnen 110rden no de kracbt die we teqeuadJt no onderop genoead bebben 
en die in die hoedanigheid nog niet bestaat. rolang eea dergelijk aaatscbappeli jk altmiatief tegen de vernietiging 
en vanboop bi1111e11 bet systeea niet toelhaar eo concreet bestaat, :uilen bet er steeds aeer 110rden die uitgesloten en 
ronder perspettief alleen blijten, steeds aeer, die aan de dr1lgs ,errekkeo of tot rel.faoord ~even 110rden en bet 
ral 10 bli j,en dat steeds 1eer ll!IISeD adrt.er de fascisten aanlopen. ' 

uit onre enariliqen en uit de discussies aet kaaeraden en kaaeradinnen o,er al dere probleaen staat voor ons nu vast 
dat de guerilla in dit prooes van opbouv niet in bet 1..iddelpunt kan staan. ' 
gericht ~odelijke_acties no ons tegen kopstuli~ uit .staat en bedrijfsleten kunnen bet nu noodrakelijke prooes op bet 
110aent 01et vooruitbrengen, oldat re de totale situatie ,oor alles vat ia ~ÎJlsel aanverig is en voor al diegenen die 
op 1oek rijn, escaleren. 
de kvali~it ,an ~li_jke aanvallen _,ero~~.elt dui~jkbe~d over vat 1e ~naeet aan teruderingen op gang kunnen 
'!~· die duidelijkheid kan er nu. 01et u Jn, in een tijd vaar10 bet er ,oor iedereen oa gaat, 01 op een nieuwe basis 
uJn{baar veg (elkaar, vert.) t.e ,inden. 10 vatten vi j bet ook op, als soaiqen ons reggen dat ve aet rullce acties 
toch al op bet resultaat vooruitlopen . ' 

WIJ BEBBEII BESI.OTEII, DAT WIJ VAi OIIIE KAIIT DE ESCALArlE TEillGTi.OOCEII. 
DU BE'fEXEIIT DU lil? WSLAGEJI OP LBIDl:llDf IEPIP.SElffAXTEll DIT BlDRIJPSLEVElf 1111 STAA! VAJIIIECE BET NO HOODUKELIJKE PiOCl'.S 
STOPlEffiJI. 

dit prooes van discussies en opbouv van teqenucbt van onderop 01Vat voor ons t.evens als reer essentieel onderdeel 
de strijd voor de vrijheid van de politieke gevangenen. ' ' 
na 20 jaar uihonderillgstoestand tegen de gevangenen, folter en vernietiging, gaat bet er nu 01 , bun recbt op leven 
door te zetten - bun vrijheid te bevecbten! 

ainister ~an justitie llikel_ beeft ~~ 1' n aankondiging ia januari, enige bajesonbekvall! gevangenen en enkelen m 
degenen die het l~t ~~tu.tten, TI'lJ te laten, voor het eerst van staatswege openlijk uitgesproken, dat er binnen 
bet apparaat fracties nJn die begrepen hebben dat ie verret en uatscbappelijke tegenstellingen niet met politie-
1Uitaire 1iddelen i n bun greep krijgen. 

tegen de gevangenen be~ ~e ~urende 20 _ja~ ?P vernieti9ing ~tuurd. de kinkel-aanlcondiqinq verpt de vraag op, 
of de sta~~ daart~ ~md_ 1s, u1t de vern1etig1nqSverbouding die biJ tegenover allen beeft, die voor een 1elfbepaald 
leven strijden, die ucb niet onderwerpen aan de aacbt van bet geld, die bun eigen belangen en doelen tegen de vinstbe
lanqen in fornleren en oatetten. 
d1:'5 o~ de staat rui.te voo_r po1;itieke oplossingen toelaat (en als ook vertegenwoordigers van bet bedrijfsleven in die 
ncbting druk op de regenng uitoefenen, kan dat alleen aaar goed iijn). 

vij tullen nauwkeurig bekijken boe serieus de kinkel-voonet is. 
tot nu toe is er niet veel van te 1etken, behalve dat claudia wannersdorter een paar naanden voordat ze sovieso 1ou 
worden vri jgelaten, eruit qekoaen is. 
alle andere bajesonbekvaaen -günter sonnenberg, hemd róssner, isabel jacob, ali jansen - ritten nog steeds biMen. 
en inigard aóller, na 20 jaar, nog steeds in de bajes. 
aan de bajesoastandiqbeden heeft ricb tot nu toe niets verbeterd. 
de 2/3-boonittingen bij ~orbert bofaeier, bárbel perau en thoaas tboene hebben veel weq van inquisities. anqelika 
goder wordt ondanks baar uekte aet ritten bedreigd. in de aankondiging van nieuwe processen tegen gevangenen op grond 
van de kr~ncietuigeve_rkl~inqen vordt weer de ijzige vraakrucht van de staat te keMen gegeven en het doel, gevangenen 
voor eeuwig 1n de baJes 1n te metselen. 
in de •welt' voedt refererend aan het stuttqarter 1inisterie van justitie het ongebroken vernietigingsstreven 

\ 

ultqesprolcaa: als het 1oa gaan roals dj liet villen, toa bij gbter, die al 15 jaar bajesonbekvaal qenngea wordt 
geboqdell, pas au zijn trijlating worden qedacbt. als bij de.Il zooder ,enet au het ffl)teSSieYe bajesYBt- Ollderwtpt. 
~qe qe,'11198118", Oldat hij solidair ia ea nog steeds •t d ja triendeD te wen beeft. 10 heua II tegen d jD 
trijlating. 
dit alles sbat ia krasse tegenstelling tot dat.qeae vat tic.Il Tlll de tut nu de staat ~int door te zette, eea 
veàell jlc udere booding. 

Dl WJ!S0llllfJIQIP El DE CEVAIIGEIIEI DIE m LlllGm! Slfflll, lllff!II !I OIIJCIOOELLIJK UIT El ALLE AIDEIEI TOT lll BOi 
VIIJU'l'DIC BLJEmDIIEI 

liet is een belugrijke orié!ttering, of ricb il de koaende tijd iets in deze richting in beweging iet: daaraan kD een 
ieder dea velu toea genre -i vordell; 1ulla de frllCties b1- het apparaat, die wie dat 11 - M1rfUJ 
~ lllkel aet COIICSSÎes to0r politieke oplOSSÎllqel tania v1-, of rullen de baYikbl eo ljtenrews rJ.di 
bandba,en. 

dat ul lliet alleen blijken uit het staatsoptreden t.eqeno,er de politieke genngenen. er 1i jn ook andere braDdpullten, 
V&ar bet uitzetten m een nieuw beleid direct licbtbaar vordt. daar vaar de strijden al 10 , erge,orderd zija, dat ie 
speelniwte gesc:bapen hebben, ral snel duideli jlc wordell in boe,erre ze politieke oplossingen toelaten of op oorlog 
iniett.en. . 
bijYoorbeeld, of ie de aensen in de bafenstrass.e na 10 jaar strijd nog st.eeds bua bestaansrecbt betwisten. 
Uit op lange terl..i jn gaat liet toch 01 ,ee1 aeer: 
- er 110rdt strijd ge,oerd door sociale qetange11e11 tegen speoiale bedltenlsolStandigbeden en tegen de -1.ijke 
OISt&n4iglledea in de bajes überhaupt. bet ug niet zo gaan, dat de politieke qenngenen uit de ,ernletiginqnleugels 
kolen en ,enolqens anderen er in gaan. 
alle lsolatie,leugels 10eten worden gesloten! 
- er wordt strijd ge,oerd voor centra, voor leef - en l100llrUillte ,oor veel aensen, die dat nu bier niet bellbea. 
- het ,al blijken, in boeui:re de ll!IISell in de ,ooDAlige ddr ,erder in soeltreinnart tot vi lloie objecteD in liet 
kapi talisti.sdl systeea geperst zullen JIOrden, of dat 1e ruitte kunnen ,eroveren de ontwikkeling ielf te bepalen. 
- bet is een belangrijke traag, hoelang nog de staat bet rac:islle t.eqen tlucbt.elingen kan aanwakkeren en beo als 
"IDltenensc:beo" kan behandelen oa ricb1elf en bet bedri jfsleYeo daanee te onttrekken aan de verantvoordeli jk ,oor 
verxeloosbeid, V01Unqnood, anoede onder bejaarden etc., en hoelang nog hij deze aensen veer in de ellende !can 
terugsturen, ellende die hl j ,oortdurend aee pNduceert. 
- bet is allang realiteit dat de saeris fascist.en bescberlt en anti-fascisten neerknuppelt, dat re delonstranten de 
dood injagen, 1oals conny vlssaann, dat ie op ben sdliet.en 1oals een paar uandeD geleden in frankfurt, dat 1e 
,lucbt.elinqen folteren 1et electrosbocks etc. 
- bet is de vraag, of duitse soldaten veer tegen andere ,olkeren oprukken en hoelang nog fascistische regiaes aet 
wapens en ondersteuning van bier de bevolking kunnen afaaken. 

of en boe in de uatscbappij strijd zal worden ontwikkeld rond al deie kwesties - en logischerwijs is bet bier niet 
,ollediq - tal aet nue bepalen in boe verre bier politieke ruute voor oplossingen kan worden bevochten. 
nmtlt ricblelf zullen 1e op qeen enkel punt teruqvijken, daanoor tal altijd uatscbappelljke druk en strijd voor on1e 
eisen nodiq lijn. 

vij van ons uit bebben nu aet het intrekken ,an de escalatie uit bet conflict een stap gezet, 01 dere politieke ruitte 
te openen. 
nu ligt de vraag bi j ben, de staat, boe zij 1icb opstellen; 
en oadat op dit IIOeC!lt nleund dat nog weet, villen vi j bet proces van discussie en opbouw bescberaen. 

~ als lij degenen, die dit proces 1elf in de band nuen, .et bun repressie- en vernietigingsvals pletten, dus verder 
gokken op oorlog tqn de onderkant, dan is voor ons de Cas.e ,an het intrekken van de escalatie- voorbij - vij rullen 
dat niet lijdm1 aanllen. 

als ie ons, dus allen, die voor een 1enselljke saaenlevinq vecbten, niet leven laten, dan 110eten ze veten dat hun 
elites ook niet leven kunnen. 
ook als het niet ons belang Is: oorlog kan slechts 1et oorlog beantwoord worden. 

rote araee fraktlon 
10. 4. 1992 
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IN DE CYCLUS BAJESSTRIJD EN 
SOLIDARITEIT 

* * * infomiddagen * * * 

• Zondag 10 mei; een informatie- en 
discussiemiddag over solidariteit met 
west-europese poli1ieke gevangenen. 

• 

• 

Een spreker vertelt over de bezeting van 
een E.G.- kantoor in '89 in Brussel, n.a.v. 
de. hongerstaking van de RAF.. en het 
verzet. 

Met een video van en over Spaanse 
politieke gevangenen van de GRAPO en 
de PCE(r). 

• 

• Zo~dag 24 m~i; ~n ·mformatleinladag 
over de situatie vaftf n'ti:t Wil~onder 
politieke gevangt~n) in de Verenigde 
Staten. Jf/[ 

• Twee spreeK(sff,f$rs to.v.b) van politieke 
infowinkel Assata in Nijmegen zullen 
hierover komen vertellen . 

Oeza lnform11tiemlddagen zuilen worden gehouden In het • 
zond11gmldd11gkafe, aan het Emmapleln nr. 11 te Gronings~. De 
middagen beginnen om 14.00 U. 

Er wordt een video getoond van en over
Puertoricaanse vrouwen in de 
gevangenis. 
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