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De tijden dat een deze keer evenals de vorige 
openbaar was zljn voorgoed keer bijna geen kraaknieuws (wel het 
Jawel, de feestelijke bieb is dan ein- één en ander aan anti-kraak), de 
del~1t open. Wat heet feestel~1t; een krakersters kunnen blijkbaar nog 
meer dan lelljke ruimte van binnen lekker op hun stekkie blijven zitten 
goedkoop afgewerkt met brandwe- :tr L C H of doen hier en daar wat aan 
rende plaatjes tegen het plafond AOS pandjeruil . Of laten ze gewoon 
en nylon vloerbedekking. Maar p O st blJ S 7 S 2 niets van hun horen?? 
was dat alles maar, nee, de kof- · Haar toch ... een vaag gerucht .. 
fie is ook al fl,25 tot fl , 75 9700 AT GRONlNGr-"' héél , héél, héél misschien 
duurder als in de oude bieb, c.r, weer een keer een kraak-
ja goh als we koffie in een kan- spreekuur in de stad???? 
tine verkopen (officieel leeskafé Misschien vanwege de over weldi-
Belcampo) dan moet de koffie in het gende vraag van zo'n 2 mensen per 
automaat ook maar van f0,50 naar fl,75 . week naar de mogelijkheden om te 
en die mag je dan gezellig opdrinken kraken in de stad . · 
aan del.persoons leestafeltjes. Ge
zellig toch??? Nee dan di e gezellige 
meneren in blauwe uniformen waar je met 
je beste wil niet omheen kan als je 
de nieuwe bieb in wilt: "hartelijk wel
kom in de moois te bieb van nederland". 
hoe krijgen ze het hun strot uit daar 
vanachter hun kommandotafel vol met 
lichtjes en knopjes die blurp zeggen. 
Groningen heeft er weer een leuke 
toeristische attraktie bil, izedver ! ! ! ! 
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v. SROECICtlU!:lSHIS'TR. 
DE KLINKER NÏÁl1EGHJ '-lb 

Gesignaleerd in de stad op meerdere 
plekken: deze strijdbare mal. Meer krachtige 
spreuken en afbeeldingen welkom. Zo en nou 
vind ik het wel weer genoeg geweest. 

• 

"Vandaag is er niets te vieren, 12 oktober 1492 
dompelde de inheemse volken van Amerka in rouw 
en s/'!vernij. Dat duurt al 500 jaar, en hel is nog niet 
teneinde" 
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die-Hr'ie, d h de &••ch1edtn1e "•n z U.erUc:a ••rt.ld van.f 
tot nu. Slnda dl.• UJd • o•dt er "n ••u• cnl • 

cillJo!n•a 1lacbtotter•. De di•-••rle , .. t over .::::n;::~:~n ••t 
&•kre1rde Onderon l • ikkeling, onderdM.1klr:tng.. . ' 

u. 1) Jwiis '!tlRJrfI•c TKE 'flDE* 
Dit 1a ••n •ldeo, dl• o••r aodu-nc l •ndbou• &•at. o. r e laue 
tu1a1n cheaJeahe be1trJJd1ng1aiddehn en ener-git 'f'erbrulk 
vocd1elprodukth bier en 1n de ) • w,rdd. Vhuprodukth ; 00,: 
de riJke.a hl1r ten ltoate •a.n ba.•i••oedad da.er. • 
Ahd•P

1
10• •1ng • ordt t.•0 natuu..rwr11nd1UJk• en ecoloahche 

•oc •• produktle a•s1,n. 

=::d!~ de bedoeUng. dat hier un d1ac\laa1c aaa •••t •••oppeld 

• oe, 17 Jun1 1 theat1rg-ro1p 'Wtnat• • P••lt t 
' IUIT J'r.ts1' Ol'tR OHYRMCKlLIJQDf • 

( llhrower vola•n nog nadere ••nlrondl&lngen •• • ) 

OPEN : wo&xa 
van 8to18 

VOLXKEUKEN 

~~ALMONELLA. 



City Holding bv 
Breeveldlaan Rotterdam 
(familiekapitaal , onroe-
rend oed) 

·Mazzo :onder)i~.ilirigij·çrmJt1ft 
· · · , . -•.. : u /s-ll\1. N"/ht-.1 . . .. r-- · : 1~¼;;.·· •• ·.;r,-,4_~.-,,..,..._-.c ... =,... 

V~ on~e speciale venlÀgg;ver gesproken. Voor Willem Lo:d•wiik malen in andere handen kroverge-
Menno Hoexwn - . :: ·•Vastgoed is de enige moaeliJkhetd • gaan. De overl~at .van akers 

GR0NlNGEJ• -• . Muzo, de · om het pand vrij te krijgen een : was een aantal Jaren geleden ~ 
voormalige discotheek in de 0os- veiling te organiseren waardoor groet dot op last van de toeruneli
terstraat in Groningen, komt on- Rogeer B.V. buitenspel komt te , ge burgemeester vai:i _Groningen, 
der de ve.ilinghamcr. De veiling _slaan. ~e verwechtl~g ie dan ook JO& Steatsen. de politie_ het pandd 
ten oventaan van nota.ria dat Willem Lodewuk Vastgoed , ontruimde. De ootrulmu~gs~n 
mr J 'Kuipers van het kantoor het pand op de veiling of wellicht . was toen det de toenmalige e1ge
B~~de Kuipers Smita staat n.og eerder aankoopt. naar, Rogeer B.V., van pla!' was 
gepland voor 23 juni en 7 juli in - . Willem Lodewijk Vastgoed is een snookercentrum te beginnen. 
de Groniniier Veernarkthallen en in Rotterdam op hetzelfde adres ' Toen na enkele maanden hele
wordt gehouden op venoek van gevestigd als de geldventrekker . maal rue_ts gebeurde w~ het 
City Holding B.V. in Rotterdam. City Holding B.V. De directie van pand opn,euw gekroalct. 
Dit bedrijf heeft drie bypoû,eken beide bedri.Jven is ook een en 
op het pand zitten ,wr een totMI dezelfde persoon, . de he':r l 1 

bedrag van 795.000 gulden. Het B.H. Wilton. Hij is een telg wt 
pand is met korte russenpozen al het Rotterdamse acbeepsbouwge-_ 
jaren achtereen gek.raakt. . •. . slacht van de werf \V-tlton Feyen-
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De eigendomssitustle rond. het oord. City Holdmg B:\'.· be~cert 
pand is gesplilst in een jund1sch ·een deel van het fam1liekap1tael 
eigendom dat bij ~llem Lode- .dot vooral is ~le~d in. o~re~d !GELDSCHIETERS, VRIENDJESPOLITIEK 
wijk Vastgoed B.V:, m Rotterdam goed. • ., . . .' · ·. EN MEER NEPHUURDERS VAN S. KO0ISTRA 
ligt en een economi~ eige!1dom . He~ pand Mezzo 11 de j'nke- - financieringsmaacschappij zuid-holland cv 
dat bij Rogeer B.V. ,n Groningen hera 1n de 0oatentraat o Jaren I C Go d d . R ka · 
berust. Deze laot.iste komt zijn ,'eendoominhetoog. V~gerwas - drs. L.J. • u swaar u~t oc nJe 
financiële.verplichtingen niet no. , de meer dan bekende discoû,~ck - holland horeca bv. met directeur 
wAAnlnor Willem Lodewijk Vast- Çest Ca _in _het pan~ g~~".5~~: W. L.A. Boverhof, Appelbergerweg 4 Onnen 
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1 JAAR GEKOLK IN 
AMSTERDAM! 
Cp 29 enei viert het Auconoom 
c antrum JUnsterclamse Binnenstad 
(ACAB•de Kolk J haar l j arig 
bescaan. vanaf 14 uur •middags tot 
veel l ater zullen bands, acts, 
video, de dan t e openen 
concertzaal , het i nfocafe en de 
t uin het tot een co l geheel lllllken. 
over de i nvulling van het feest i n 
de vo lgende ( •welke7 J NN hopeli j k 

de panden aan de 
e n de nieuwendij k 

I 
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VROLIJKE 0 e~ 
ANARCHIE ROND 
HOTEL BOSCH 
Hotel Bosch is een kraakpend In amham dat 
worc/t bed111igd met ontruiming Het pa,d Is el 
t:ijna 14 Jaar gekraakt en het 1s een be91p 1n 
amhem (en c:mg8'11ing). Om dat te onderS1Tecen 
Is er op zaterdag 20 juni e.n mulllkuJtureel 
ewnement Wat velt er allemaal ta doen? 
De a'JOnd eN00r Is er in de gouCNishaJ een 

concert va, Chumbawamba Op de roste Is ar 
ventt 1 o uur vmalles 1B doen In d e omgevng va-, 
Hotel Bosch (Apeldoansastraat/patarstraal). Een 
kleine opaomm1ng: "heatar, ,,.deo, &f:reker«s, 
1101l<lldansen. mn, chnk»n, fantera, endare 
mu:.:iekgcepan, door1opande 110astell1ngen, 
meer dan 25 informaliestands ven o a. sociale 
axiegroepen er, alloc:h110n enorgm11saties, veri<cop 
van boelatn&paten&po:nars en becrukte T-shirts. 
Voer de !onderen ( 41ot 10) 1s er een pcppek1m 
1100melling van een zekere Jan Meneer met als 
thema dsknmlnalie. Kaatijes daa-vocr moet je 
van 1a wren kPpen. bij ons wetan kan dm a leen 
In amhem. 
'S middags om 14 uur begint er een demo c!oor 
de siad wer het beha.Jd vm hotal bosch. 
'S a110nds Is er bij het pand een openlucht d ia 

1100rs1a1Hng en een feest met diwrn banqes. 
Het doel van dit ales Is te protesb!ren 11!gen 
mkBn!u, els J .K l.eutscher (de onrechtmllllge 
'eigen&II"' van hotel bosch) ée zonder scrupules 
winst willen maken door penden te ontruime n en 

1 
1100r veel geld door te verkcpen. 
Er is 1r0Uwens kinderopvang, ma11r dm moet je 
wel van te voren ban en. 
Voer meer Info: Hotel Bosch 

f 4:°;.:Ei'-/.Apeldoomses1reat 4{6828AB/ ~ 63~ rp,,-. ·'. I 
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~ eksennaclJt 
l:_ksennacht 1992; het was weer eens een str ijdbaar feest!!!!! 
\" orverzamelen i n Simplon alwaar velen elkaar weer na lange tijd terugzagen en 
,~n tot de ontdekking kwam dat er ook nog een aantal vrouwen uit andere steden waren 
iwkomen . Gelukkig vonden ook zij het belangrûlc genoeg om mee te doen met de heksennacht 
e, gezamenlijk de s traat terug te eisen. 
~~hminken , strijdbare leuzen roepen en zingen, speciale heksennacht liederen beluisteren, 
çoppenspel bekijken, een video konsumeren en een praatje ven Spin (vrouwen tegen seksueel 
g~weld) over de noodzaak van de heksennacht. . . 
nelaas, nog steeds vind seksueel geweld tegen vrouwen plaats en worden vrouwen gediskr1m1-
neerd op hun vrouw zijn en daarom is het nog steeds noodzakelülc om in ieder geval eens 
per jaar onze stemmen krachtig te laten horen en de straat voor onszelf op te eisen. 
0? dat iedereen er weer eens van doordrongen wordt dat we er nog steeds zijn en dat men 
aet vrouwen rekening dient te houden e · 
zij niet zonder meer over hun heen 
laten lopen. 
Om ongeveer 22 .00 uur vertrok 
de fakkeloptocht met sjablonen11rqL,1: r1J~~•1.t:1a~.i...,, 
::ony-wagen, veel spandoeken 
een bakfiets en djembé
speelsters om ons nog duid 
lülcer te laten horen als 
anders. Veel vrouwen ware 
i n vol ornaat als heks 
verkleed en geschminkt. 
Gedurende de route 
(Boterdiep-W.A. Schol
tenstreat- Oude Ebbin-
gestraat-Grote Markt
Poelestraat-Peperstra 
-Carolieweg-Gedempt 
zuiderdiep-Pelster
straet-Vismarkt-Astra 
-Soorder plantsoen) 
groeide de tocht van 
zo' n 100 naar 200 ~ 
vrouwen . Dit jaar ge-·~ 
lukkig geen begelei- : 
ding van uiterst irri · 
tante schaapachtig 
patriarchale smeris 
r.iaar een door de vrou 
wen zelfbepaalde demo. 
Eindelülc eens een keer 
i~ mogelijkheid om het 
verkeer in de ooster
s:~aat-grote markt vast 
:e laten lopen en de 
route te vervolgen door 
het auwtovrije uitgaans-
centrum (poelestr. -pe
p~rstr.) waar honderden tli~tfflN'll'II 
~ensen op terrasjes za
:en en hun gesprekken 
-:-.-,esten staken i n verband 
Pt de luidruchtige strijdk,eten . 

. V,teraf bleek dit stukie, stad het 
~eest strijdbare voor veen . 
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119 1$1 e i '9 2 
Na een kwartier lopen in het Noorde.rplantsoen 
met allerlei opgefokte auwtomobiliscen zowel 

voor als achter kwamen de vrouwen aan bij 
het nachtspektakel in de koepel.Vuurspuwen, 
poppenspel en 2 strijdbare opvoeringen en 
Gronings enig praktiserende heks met hekse: 

drankjes ~n voorlichting daarover. Het 
gehele spektakel in het Noorderplantsoen 
was een betere planning dan op de Grote 
Markt in 1991. Er waren weliswaar minder. 

toch voldoende , toeschouwersters 
__ maar de sfeer was een stuk beter. Dit j z 
~ geen tonnen die in de hens gezet ,.-erden 

- banden die niet lekgestoken waren en 
;; afgefikte r..allen. Bo,·endien is het 
Á1 Noorder plantsoen bij uitstek een enge 

plek wat in mindere mate geld voor de 
Grote Markt. 

Na afloop een swingend feest in Sim: 
~ De band ' Sex}' Dex' speelde ietwat t ~ 

• 4 snel voor alle vermoeide demovoete~ 
Toch nog veel vrouwen en veel ge

~, swing . Helaas zijn er nog steeds 
.,..~ . mannen die het nodig vinden om 

· vrouwenfeesten te verknallen. In 
~ dit geval door rond Simplon te 
;;t:__~ blijven hangen, proberen binnen 
__,=·,, te komen of vrouwen na afloop .,z. , lt. -: • - -- achterna te zitten. Wanneer zë '~. f/J, z . -.:-..;.no..::. de vogelvrijverklaring van vrc 

~~~ ·. ;l:°':::~F,::- eens afgelopen zijn!!! 
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LESBUSTOUR '92 
0. Lesbians Uillmited, een groep nedertendse 
vrouwen reist ceze .omer 6 weken met Hn bus 
doa- denemetken, duit:slend, belgie en enQelend 

EEN KULTURELE TOUR 

O;, s:.--ee: s~le:, we een ::rc"ernmc voa-
1eoe-een, me. lucmçe en vcoraJ vro111ke vane·e 
8C!3. 's Avonds beden we lesb1ese vrouwen e.en 
P"C<;;ra-nma e.e., met :ieater, muziek en 
beelcende klJnst Met het openh1k verton.,, van 
fuc,ese kunst oncersteunen we fesbese 
vrouwen en kinnen we la:an .:en d.:it fesb9$ .:tJn 
kan, -:ieg en .~::g leuk 1s ookl 

15192 Is vcor et.-:-=e eer beta.~.;11k Jaar cc ce 
laa~:e ::ag ver d it ie.ar ;;ae.n ce genzen c;:en. 
Maar hoe open 1a dat europe. veer lesb,ese 
vrouwen? Ook al hebben ce re«! van eurcpa en 
het eurcoees PAt1ement Zlch t~en exdiciete 
ásc~m·-e:e ~ 1100' se ,1ke re:-:en 
uni;;esor0<en. lr ce creK111k t:: 11~ dct d:!e.r nog 
vee! aa,, schor: De we,;;e.,,,ng r- et betrei«ing tet 
lesb,ese vrouwen ,n de bJ de :G aangesloten 
lanca~ versc:idt nogal van le.nd tot land. 
De sncnting lasbians U,Omrtec houdt zch bezrg 
met c:e scc:ele c:::,s,~e van lesoese \/T'ouwen, hun 
levenswii ze en cntc1cc11ngskansen. Onze 
coels;au,r;; is ne: cm een b1JC:ri!ga te leverenean 
een verce:enr;; van de leefsit..11Ce van fesbne 
=1.wen na 19!?2. 

we ncaçen a.1e vrouwen ven har:e uit om naar 
ons te kcmen kijK&nl 

• Il 

Cp 3 juni is er een V)'-o.Jt vm het programma In 
het pnnsenthester. 5 piek en vee, alleen voor 
vrouwen 
Co 6 juni vertrakI de tour cm 10 uur venl1f de 
gate mali<!. Een deel vin het bunenprogrnmme 
wordt den gespeeld 
Terugkomst op 16 jull Theater Behind the Oykes 
treeot c;, in ce!e ce beurs. 7,~ entree voor 
,eoen!en 
1 week re,st de IKON TV mH, CJs ie leen het eek 

nog op TV zren. 
Je ld.lrrt een t::ijch;e fever&n 1!:!111 ce lesbu~tcur 
door de s11chtng finenc, eel te steunen. Dt kan 
ook door het kopen ve.n o,ze ld.lnstprodukien 
(t-snirt:s, ars1chtl<l!arten. bcekerJeç;,;:ers eu: ) In 
èe ~tan~ 

) 
, Sticmng Le,b,er.:, L.hlim~,:; 

postbus 1 1 86 9701 BO G-oningen 
Giro2a3021 
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Met mensen uit de gekraakte villa de hexenketel in ellecom (ergens t ussen Arnhem 
en Dieren ) is afgesproken dat daar van 1 tot 'en met 8 augustus de na:ionale 
vrou·.enwee,; kan plaats vi nden . Er zijn al een aantal vrou1.en bf.!elkaar geweest o;n 
een begin te maken met organiseren. Ze kunnen er nog wel wat bijgebruiken aangezien 
ze nu met ::iaar 4 vrou1.·en de kar moeten trekken -IW _ .. • 
Onder het thema herkenning en erkenn;ng wil men met elkaar praten over wat er in 

U'OM\ 1 • 

- esxualiteit (a-sexueel , mul ti-sexueel . .. ) 
- opvoeding 
- machtsverhoudingen (soos , 1Jerk, politie) 
- samenlevingsvoroen 

bevolkingspolitiek (vruchtbaarheidsbeheersi ng) 
- moedergevoelens (bestaat er zoiets als instinkt , mythe van het 

r;r\ a 6.._ V 
moeder schap) 

1 
liearschijnliJ1c moet hieruit een keuze gemaakt worden als we maar een week bij elkaar 
en ook nog 1.·illen dansen ,zingen, koken, knuffelen, kruiden zoeken, sterren kijken 

zijn 
enzo. 

Bij deze een oproep aan allerlei vrouwen, als je een vrouwenweek ziet zitten, mee te 
doen en te denken: inhoudeliJl<e stukken, praktische t i ps, doe-dingen, work-shops, 
financiële bijdragen ... . . 
Er zijn regelmatig bijeenkomsten en ik heb een paar keer gebeld voor de volgende 
ben er alleen helaas niet echter gekomen. 
Voor meer info: Hexenketel 

- "'1 Zutphensstraatweg 66 
~ Ellecom 
~ \"J' 08330-19309 

~ vanaf Arnhem lijn 119 of 53, laatste hal t e i n Ellecom stoppen 
* t ~e~n naar Dieren. langs Shell lopen, voorbij de stoplichten aan de linkerkanl:. 



r aan el.di ng,: · ,., . . • l.i .-.. ·H •• 

::/at ni~t, daa/ieib~~~~!d~f;~;~:i~ o,·~r .tat kraak:;ch;;;-;;-;ijn,• . 

1,,el ::n mtrkaea~1.·a~~btb~r. \Je gepro?eerd i~r~i~s~~~~k~~~n /09 ~l eens r· ~-~ 
eet kraak.tachten .te:k~n \lrat niet' en hoe/1.,aarom een h:i;!~ en 1.·at .,-~ ~~; 
Door het slechte h . . . genaar ,\)t,e~·'.<'<fü;_ 

uisvestings b l · ,it."···· ·: -
regelgeving met betrekking t e e1d en de slechte 1.etteli .k r;-.,,;~}~½i/ 
,·~i:i aan de ene J;ant en vri. or~toon- _en huurrecht is er spr~k: ~. 
tl.Jd aan de andere kant ,·an Jgiote el 1.1on1ngnood , maar t e rgelijker- .~. 
i~!f~g:ndere te maken. me t specula tei:g~~a:~· Dheze l~égs~and heeft . 
Daar k~~k ec te distributie van ~ 

• e!l nog steeds 11oge11 ' k · -
o,·er tot _k t·aket . .. Di : s che t ,~o ,:s' ?aa!l ,·e,le 1.oningzoekenden ".:S 
probleems 1::ua: i e: da t z i. Pd o::- huise i gena r en e e n moge'i ' k ·; 
onroerend g oed ver J oor t, rak en de vr i j e hand - J e 
mogcl1jkheden om l,ra~t:~~~~ t teu/sbe,\ge? a r en zce~e n daar::,e r !l:~~ • 
moet dan , ·oor gezorgd .torden dat - ,_o_or baa d uit te s l uiten Er . 

~~;:1:~/s ~-1~" fu:~~~~ne1:nl: ::~::n~~J ;l~u:er:N;~~ ~~jnarl n~~ .,, 
( s c h l J n l , · e :- k o o P / ,· e ~ h . (nep)opslag , kraak1.ach·en ~ 

t~~-~~;f ir1 
:f;oipt ,s igneghs:e'"i.0 ~~~u·i ~ {e~n\~ekk1~gas ~evr;uan~ i~;e n ·,: ~i ~:f 

\'an dez e mogeli jkhede n is _1.e gedeeltelijk. , 
schr-iJner:de, omdat naast het iie ,·a n kraakwa chten de wel meest 
~andde _e~genaa!· , ook nog eens ~;~;~:kt om·eran~1.1oo rde li jke g edrag 

en Z1J11, zich be1.-usc/onbewu mensen, d1Ec- juist woningzoe -
~peculatir. en 1.oningnood te 1!~e laten gebrui ken/ misbruike n om ,,_ 

raak·..-acht e n func tioneren du.- n v:oortdu1·en. , 
g enoe n:de 1.·a:~toes::ande:1 ( leegsc-a;ls middel _,·oor- hui seigena ren om : 

~· ::_:;r,:i~f'llal.· , specula tie, 1.onin gnood) te la t en f;~ 
;P voortduren en te verhullen cd WtîB*;a -,,;::r·z::::allff . ' 

·· pand · oor de schi · b ' __,.,. 

• - """'":t,;;.,,_,..v'L..,._~ : ·· - ·· ............. -.~ .· r.:r_;;-h,.,.,.,.""-,.k ... .___ • ..., ....... , iN,u.t,~d au.. ~~~~~1w.c 
lu1se1.genaren die 1-raakwachten nodig hebben doen die mogeli j ker- i/iltdf:tée ., .... 
ij ~ via een krûakwûchtenburo of een makelaar. Voorbeelden · 

11ervan zijn de Zverfkei, Huisoppasdienst Nede rlacd b.v. (HOD), 
luro Tijdelijke Bewoning (8TB) en Van Rossum makelaars.De 
raak.tachtenburos hebben op zich een legale status. Sommigen 
erten echter bijna ondergronds . Via openbare bronnen zijn 

, oei lijk bruikbare gegevens te verkrijgen over hun activiteiten. 
1t komt ook doordat het kraakwachtencircuit vrij ge sloten is. 

Oeze buros werken "·aak met dubieuze contracten. Meestal hoeven 
raakwachten geen huur te betalen (alleen energie en water), · soms 

~rijgen zij zelfs geld toe. Enkele voorbeelden van regels die in 
Jat soort contracten voorkomen als illustratie van de rechte
loosheid van een kraakwacht zijn : een opzegtermijn van enkele . 
~eken, geen verzekering, geen feesten, geen recht op vergoeding 1 
~an schade veroorzaakt door de bewoning (op .tat voor manier dan -
ookl e n geen recht op vervangende huisvesting. De krak.tachtenbu - 1 

ro~ o.1dermijnen zo door hun activite_iten het huurrecht op grove 1mz11m1w•1:11111 .... 
w1Jze . ~~~~ 
')ve r d e schaal 1Jaarop kraal,.-vachten voorkomen blijft wel het een 

n a nde r- ondu i del i jk. Sommige kraak.tachtenburos .terken landelijk ~ 
(IIOD , de Z.te rfkei), a nde r e niet. Zelfs deze buros zi j n nog vrij _lli)i 
1 l ein, e r wer ken nog geen 10 mensen per buro, Over de hoeveelheid &rlilllii•, . · 
p,rnden die ze laten bezetten zijn moeilijk gegevens te verkrij- ~- -:._..,, 
uun. Uit en stuk in het Utrechts Nieu.tsblad van 29 februari over • , -~ 

en. Kraakwachten moeten d Jn are be1,,oning van 
aangezi en de e igenaar vrij o,, aaro_m, zo r e chteloos mogeli j k z ijn IH••c::,,. 
Kraakv~chten he b ben doorgaan:r ~!~n pa~d wil kunnen besc hikken: 
scher::ung. Algemeen gesteld . . ~ok geen r echt op huurbe
gebouwen die daar al dan ni t Zbl.Jn ~rûak~achten bewoners van 
voorkomen. e ewoning s i mule ren om kraken te 
0~ te bepalen wat nu \.lel of 

kràäkwachtenburos blijlt t . dat° de HOD 50 tot 100 pand~n in behe~Ï'Jf: 
heeft en de Zwerfkei 30 tot 40 panden. Onder deze panden zitterr~ 
ook grote kantoorpanden. rtan deze gegevens kan sterk gecwijfetq ~ 
worden, waarschijnlijk gaat het om mee r pa-nden. Deze twijfel's !,,,.. 
zijn gebaseerd op eigen tellingen .. \ls we uitgaan van dez_è; · 
cijfers, gecombineerd met cijfers van de UvA over de woonsituatiEi; 
van haar studenten, blijkt dat er soms in een stad meer kraak-
wachten zijn dan krakers. Dit is bijvoorbeeld het geval i n~ 
Groningen. Over haar voortbestaan zullen de kraak.tachtenburos 

1
r

zich onder tussen .tel druk maken, daar in de nieuwe Huisvest.ings 
.tet een kraakverbod is opgenomen van panden die korter dan 1 jaar 
leeg staan. ~ 
Niet alleen particulieren maken gebruik van kraak.tachten , ook de j:: 
overheid doet dit. Vooral gemeenten maken zich hier nog al eens r:· 
schuldig aan . Het kan bij de gemeente gaan om de doorsnee f 
kraakwacht; die met een paar anderen een groot pand bezet _h_qude~: ie, 
Echter het gebruik· van gebruikersovereenkomsten bij . slooppanden·!! · 
neigt daar ook naar toe. Bruikleriers zijn ook _e.en .·.s.oórt . kraàk"~ l 
wachten. De situatie is in dit geval niet zo cfuidelijk . . ~io-' zi:jn·r, 
slooppanden vaak .niet meer te v. er.huren, . dus om .zë: .om ze bewoo. nd~ 
te houden moet de gemeente .tel'.·. van: g·ebruikèrsovereeilkblnsteri · 
gebruik maken. Dat dit soort -·pariden . be.tóond blïjvéo., [is· .. van 
direct be !ang voor de 1eefbaarhe-id ·van e.en· .. : sJ.oop.gebie.d.' .. ::A·an:· ae 
andere kant. komt de positie van -bruikleners aardig .ov~ié.e-n: metf 
die van kraak.tachten. Dit betekent ·dat -de".gemeent.e ~ ~he~ pro'bleèiii c 
van het gebrek van distributie.toningen omze.ilt .. en. d,a_t ,.de_;sc11ev·e "= 
verhouding tussen sociale .toningbouw en . vrije " màrktsès:c-or/kan--i 

z~en als j _e het bekijkt vanulte~n kraa_kw_acht is' kun je het best 
niet vanuit die van de bewoner e ZPositie van de huiseigenaar en .,.,_ _ _ 
echte be.toners van een a . o.tel kraak.tac hten als andere 
~aar ze in zitten karakt~r~~~r-!~l~!n het ~ebru_ik van de ruimt~ . 

s het woonaspec t van het ruimte s e _e~ \.ioonsituatie. Voor hen ::f deel van de kraakwachten zul[e:b~~~~t~e~ste P~ioriteit. Bij 
d meespelen: ze vinden het i ie e motieven ook vast ..... f!'!'!lllll 

1Jarsbomen . een goede zaak om kraken t 
Als j d e e eze woonsituatie b k . ·k 
hui7eigenaar, blijken er· to e lJ ·t v_anuit de positie van de 
Indic~ties •.oor een kraaki.acc\/s-~ent1;e1e verschillen te zi j n 
gebruik v:3n het \./Oord oppasse r ~1 ua t ie zijn onder ande r e he ~ 
en het niet gebruiken van h. n p l aa t s van gebr uiker/ huurder 
verhuurbaar zijn , die zelfs t uuico ntracten bi j pande n die 1.el 
panden i.el bewoners bevind e u~r s taan, en waar zich in dez 
contract die de be1.1oners he~~~/e ~unt dus zien aan het soort va~ 
ke bou.ttechnische s i tuatie 'hdl.t gerelateerd aan de specifie 
.Pand en d · . .va.n et pand de b · -h ver ere b1Jzonderheden l ' estemm1ng van het 

et pand kraak1.1achcen ZiJ'n of ~an le t pand of de bewoners van 
niet . Bepalend i d 

reden 1::3é_iro11 bepaalde s us met name d e 
toepassing zijn. huurrec hten voor d e bewoners ni et van 

i:oorbou.t buiten schot blijft. . ·' ·. •. , . . · .. :·. :::-:·,:-. . .. ;·. ·.,{~.':· . 
.,_-.,-,...v..-,, Hui sbezitter!f maken misbruik v an de yoningnood·· door·mét -.-kraak; 

wachten t e werken. Doo r de nog steeds grotè voningrÎÓod·.a.c.ê·eptetén 
.,._.,~ ,.,...--~ woningzoekenden dat z i j als kt· aak1.acht· functionelie·n : · Een. ançei;e · 

...i--c·~~-~,,. motivatie om zich als kraak.tacht te lacen.gebrui~en i ~ een ·gebrek 
1.in geld om woonruimte te huren. Bijvoorbeeld studenten .. mö eten · , , ' · · - - -
vaak enorme bedragen voor hun kamer ·be tale, ter1.1ij l zi.j i;e.~.,;· :...i.;.r;15'~~-,,.;. 
doorgaans over en vrij mager inkomen beschikken . ., . .: ·. 
Hot zo u een g oede zaakzijn als e r e en einde k omt aan het bestaan ~~!!t~~~6G~~ 
\ ' JO de kraak;;ac;hte nburos . Om de ontwikkeli ngen i n die richting . 
te laten lopen , zal er om t e beginne n voor moeten worden g·e z o-rgd 
da:: de prakt:ij ken van de ze buros in . de ope nbaarhei d .wo rd.en .;· . .-/:. 
,,ebra c ht. Het ve r biedei;i · o f op een a nde r e mani er beei ndig i:n van 1 .-:_-.:_~' •. •• 
hPt bcs taon van dez e buros , i s n a t uûrli j k geen dè ! i niciev a. · ··· : . . · 
oplossing van spec ulatie , woningnood en l e eg.stand. ·ttet kan daar ___ _,,._••:m;:1t11• 

_, - ~--- h--~-- ••-..-. - ~ : - 1.. ,,,,., ~ -~- - L- -



..,_1!.(lcot~en zijn nQ. voar kraAkvacbt;,e.n '4n het. ..._ 
s;ele.n.Ze dow W ln opdractrt ~oo~ sen Ldieele ..._ 

"-.1ticht!,\g.Ciew'oo11 een tnti l(xa.akburo d.us. --. -..ze kr.i.Jt5en waa.r.sch.J.3n1i;lli pMA ts,e,i- ell(e week 
..,_ dtt:!; ze daar ut-ten.er z!Jll '9'aee pl.Allneb dat er 

~j~ da ~oekomot i~ een bed't"Lj~ 2tch. gaat ve~ 

... ~! t en .~u.is-ti.,,. wonen voor -Q ~ • 0 ... 
~b J l i 1J zijn. S aVQM3 hebben we ae 

..... 
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BAJESSTRIJD IN HET 
ZON DAGM IDDAGCAFE 

de bezetting va: e:n gcbouwv.in de EG in 1939. 
De:c b:::ctting _. een s~c!ar11e1ts.1Xie met de 
g=genco van de RAP ( en anderen) die toen in 
dwtoland io b00gen1:>ki0g-,..,,_ ~ daze 
bezcttmg co d e casleep da.r,,an il cclaogs oog wat 
in de Q-IAOS ""'"'benen, claarcm nu geen wrdcrc 
uitlee, H ierna \IOl&dc ccndiocussic 0\IC1" bct boe, 

Op 10 en 24 mei zijn er 2 lnloaiadcbgea in het -t eo waarom van de IOlidanteit met gesoogenen 
zondagmiddagcafe gehouden. Op 31 mei YOlgt er in ver 2. De ""r,laggeebter kan bier wrder ""'1llig 
oog 1. Samen \Offllen deze 1o!oa:sddage0 de cyclus lowr zeggen, "4tl1 :r.e was kapucijoersla aan bet 
"Bajesw-ijd ea Solidantei1 •. Een pogtag IOt \lllrslag makea. 
wnacbter de u1e0m1Jplank. (Ja, vervelend ~è gc1mtcerc!e te:er•. Maar ::cals je 
Op 10 mei _ ,co er ,cts van 14 m,,nse:, Ic= - ' weet is bet ook= met lopi:::ijoersla = kende 

opcl:aaeo. BhJdtehap alom, w:,nt 1:!at" een snjgmg =en mogelijk stulqes 1100r de cb:ios te schrij~ 
'-'ln be1 l"Clddagbczoek met rcaar liefst 600%! Nie• :;::uren. =ar scbn"""°cus!) 

Bcaoc:ien werd met ee:: nog:,! vaag inleidend ·,~ . 
pruatJe. Daarna een 111deo°""r spaaase pclmeke 1 , 
eevangencn d ie 111 ba,gemaking :cjo &egaan. Het t. 
a10g om =nsen van ue GRAPO co de PCE(R), ~ .--,..._,' • 
retpelau"'ehjk een kornmun11t:1es,o \Oer::etsgtcè?"" · f 

·::t:1: et beg111 '-In de film werd getoond boe ëeze 1··\J· · à . 
mense:i 10 kommunes 1n de baies leefè.::i 61 
(:r.elfge=alac illegale o,:o:i~n). Vanai 1986 heeft ' ~if 1 
de spaao, c staat dit leven stulc gen::aakt do-:r c!e lilii,jii/li!á::l'J fI; · ,"/ 
gcvacgecco u,t elloar te ,:laatsen. Het thema o~ l~ lr/e1 waren gevaageaea 111de VS. 
De ge'-lngenen protesteerden lnetcge:, docr op Weinig belang,tell:ng. Het a,cae weer zal daar oolc 

augusru.s 1989 in booge rstalong te gaan. Na 90 wel "'8t mee 1e oaaon hebben 5ehad. De dae die 
dage:, belcxide de spaaase staat c!e ge,:angcce:: lang zou blijke:, te zijn .....-d begc,cncn mei een 
- bije!k:aar te plaatsen. De gcvangeneo g,ogea -+-'-"~mu. video°""' puorume:iamc wouv,,cr, d ie in de VS in 
op 30 lltM'mber 1989 cpcoeuw 1ll haigerstalcing de bale zincnoa:,.iat zesamcng=rcnzouden 
toen de belofte gebroken werd. hebben tegen de staal Puono Rico 1s al iets "llll een 
Deze bongeratalong bel::beo :te ir.eer c!an een jaar eeuw een lcol001e van de VS. Deze vrOl\Wtl zijn 

,olgehouden. Het koa zolang du:cn o c::dat c!c ~daartegenin verZ sekDmcn. 1: doe 111deo "'" "!den 
gevaogen<:a al '-'lD3f bet be11n tegen bun Z1ll g .s., ze boe dat was gegaan. Ze-ten gocc! - t :c doen 
werden. Daardocr ...,,d eo ze te zwak o m te 1.,...,.,0 eo wat ze van bun situatie via!en. Ze bebben \ICCI 
en tes-.erkom te ste.--o. Degevaogeneo in de film ,. j moeten .;po[Iere::voor bun~ \Clll een 
zagen er dan ook uit als skeletten. 1 van beo, Jose =nswaarc!ig tx:scaaa, cmar ze vinden dit ook 
M:u,ue! Scvillano is 1ll mei 1990 a:inde::e nodig. Zo zitten ze al moer- dan 10 jaar inde bak e o 
OllSb:ande ling gesto""'a. Op 11 Februan 1991 nep lcu=cn ze vaak l:uo lciadercn met zien. Desondanks 
de PCE(R) de gevangen op met d e hongemalang zijn :r.e oagebrol=!, echt sterkevroUl>lell! 
te stoppen. De rc-'..co was dat de spaanse staat c!c De tijd IOt aan de Echte Amerikaanse Maaltijd 
baJesomstaodighedeo w:rd er zou lcuonea werd gevuld me: een bele boop wtleg °""' het 
~cberpen omdat alle aaadac:ht op de gol[oorlog ~· amerilcaanse bajessysteem co de acbtergra,den 
gcncht was. Ja deze Situatie zou er ge= ruimte , · -~ daarvaa. Met 01001e praatjes °""r democratie heeft 
_,,, zijn \IOOr bet dooaettec van ets..a. Op 19 . bel allemaal mx te maken. In èe VS worden beel 

februan 1991 brala:.n de gevangenen buo ~~~~~~; -t menaen op "'3ge samenzwering, aaaldaebtea 
bcxige rstalciag af. Tijdens de hongerstaking is er, ""'ocrdeeld cmdat ze in -z gekaneo :1j11. 
~ in het b111tenla0d. een uitgebre,de • ., . 7 1 Desoai. aalcs 0000::it d e VS dat ze polibelce 
sohdante,iskarnpagae geweesL la groomgeo was ar~ &CWJl~en heei:L 
wa oov.'90 101 fc:br.'91 een pic:kctl ine. Het suo:es ~o : 1 ;1;;'~ 
-.aa de bcxigersralaag biog "°°'" een grcx:t deel af ~ ....,.,......_..,_, 1J Na bot eten oog= video ave,- een speciale 
"'4ll de 80lid:tnte1tslclmpagce. ?r.'~ ·- 1 i,olaue bajes ,oor Vl"QUIM:11. 3 vrcuwelijke politielce 

. !W~4,~ gevangeaen hebce:i danr 2 jaar gezeten als een 
Sorry,oc,r zo,,ee! o ogenu:inceerde lllforma1ie in i;: - soort vao e:xpen=L Pas ca beei veel protesten %IJ 
zulke kone zi= Mee, en betere info lcu::i Je ze =geplaatst naar andere bajes:,en. 
w:iden Ul de CHAOS vao aa.,.'90 101 febr.'90. Er is r.: ~ ·' He!:ias "°°'" jullio0 heb je"IIOOra!snog nog een (1) 
ook een bro:hure u11geg<M1n. Deze II w:rknigeaar •. 1 : 1 kaas om op zooëag eeo 10faniddag te bezoeken. 
bij de Wereldwuikc:L de lnfOW1nltcl c:n pb -11111, .\.l<,f'...,...., '-'" j Op 31 mei is er 1cfotc: \!Crl.-riji;caoucr reprCSS!e c o 
9701CD gron. e.~J·• 1--- --J.• -zin turkije. Dura:a zet bet zoodagmiddagtcam 31 ,~, ' ~ m de d emotivatie om in daden: CCD bele be!e lange 

Het VC11geaae OQ0eraee1 van act prograDlml gmf"' 1 · , -. pau:.:e. Voer een goedltope b:ip moeqeweer naar 
O\'er solidar11e1 t met inenten die 1ll de bale tegen ~ : . de mensa en ia tcio was to:b al vrijwel ruemaad 
onderdrukking stnjdeo. Iemand \lettelde ,...t °""r r,.'.t~ . s · . , eia1er-csseerd. 

~ =- . 



TEDKAD-COMITE 
(X)IUTE TER OIIDEISTEUNCNC VAll DB lEVOLOTlONAlRE S'l'RIJD ll TURJUJE Ell KOERDlSTAll 

De revolutionaire, duocratiscbe krachten en de ver· 
kellle aensen over de gehele wereld Daken een aoeili jke 
fase door. De nederlaqen van de socialistische staten 
en dt teruggang ,an de revolutionaire beveginq geven de 
ilperialJsten de aoed nog aeedogenloier tegen de onder· 
dntte en verkende aensen op te treden. De revolutio· 
nalren en de volkeren van de wereld hebben aoeite iets 
ia te brenqen tegen de •nieuwe ~ereldorde• van het 
i llpfria lisae. 
Set VS·imperialisae poogt aet de 'nieuwe wereldorde' 
eea onbegrensde aacllt op de wereld op te bouven. 
In lfrika, Adê, Lati jns·Alerika en het Midden-oosten 
is liet YS· iaperialisae in het offensief, het valt de 
vollieren aan en venoordt ie op gruveli jke vi jie. 
ln Oost-Europa en de Sovjet·Onie beeft het in eerste 
instantie de contra-revolutionaire regeringen iijn 
otdeaing en aethoden opgedrongen en poogt daan:ee 
steeds ,erder de ucbt over te neaen. De iaperialis
tiscbe agressie lijkt veel op een kruistocht, die de 
volleren ideeèn· als •het socialisme is dood', ' de tijd 
vu het 11misae is voorbij• aoet opdringen. 
l a 1010 tijd aoeten revolutionaire organisaties en de 
deaocratiscbe krachten op de wereld een krachtigere 
hoadinq tegenover de ilperiallstlsche agressie aanneaen 
en een vastberaden strijd tegen het iaperialis1e voe
rea. De noodzaak ,an aeer solidariteit, betere saaen· 
~emnq en sterker geloof in de revolutie is een inter· 
nationalistische plicht. 
oot als 1en een andere aen ing beeft, 110eten de progres· 
sim en revolutionalre linkse krachten saaen tegen 
iap!l"ialisae, fäscisae, reactionaire ontwikkelingen en 
voor een vrije wereld, &onder onderdrukking en uit· 
buitinq strijden, de krachten bundelen en naar een 
naare saaenverking streven . Dat is nu noodiakeli jker 
daa ooit. 
Wij, Dev Sol Cücler, voeren in TUrki je en in Koerdistan 
strijd tegen i1perialisae en oligarchie, voor onafban· 
keUjkheid, deaocratie en socialis11e. Wij hebbben een 
ondersteuningsco1itê ,oor de revolutionaire strijd in 
Tumje en Koerdistan (Tedkad-co1iU) opgericht vanuit 
de 9!dacbte 01 aet de vooruitstrevende, dematische 
en molutionaire krachten Îll Europa en de wereld aeer 
te bnnen saaem,erken en zich aet ben te sollda.riseren. 

Het fedkad-cotlté is gebaseerd op een revolutionaire 
vertldbescbouwing eo is een delOC[atische instelljng. 

Doelen ,an het col!U 1ijn een intensieve saaenwerkinq 
en aeer solidariteit tussen de revolutionaire krachten 
in r«rkije, Koerdistan en in EUropa. 
Daanan is ook een onderdeel de revolutionaire krachten 
in flrkije en Koerdistan te inforaeren over de revolu
tiouire en socialistische ontwikkelingen in Europa en 
de meld. 

Tw:tije is een neo-kolonie, een land dat van het i1pe· 
rialisae afbankeli jk is. Het is een land vaar het 
fascisae regeert. Een tinderheid die het volk uitbuit 
en Rt de iaperiilisten collaboreert, beeft het lot van 
het land in baar banden. Van econotie tot politiek, ,an 
sport tot cultuur, alles loopt volgens de wensen van 

deze kleine groep. De aeeroerneid van de verkende men· 
sen leeft in anoede, bonger en vetkeloosheid. 
Daarentegen leeft een handvol uitbuiters in l111e en 
ivelqparti jen. 

De revolutionaire en nationale vrijheidsstrijd van het 
Koerdlsclle volk ~rdt al jaren 11et een politiek van 
assililatie en genocide, aet bet ontkennen van het 
bestaan van het Koerdische volk onderdrukt. Mensen· 
rechten, deaocratiscbe rechten en vrijheden worden door 
de regering naar bun goeddunken aet voeten getreden. De 
naai 'deaocratie' besta.at, deaocratie 1elf bestaat 
niet. De deaocratiscbe instituties lijn er enkel voor 
de schijn. De polltieke partijen, het parleaent en de 
terkiezinqen zijn voor bet bestuur van het land van 
geen betekenis. 
Een verkeli jke deaocratie is alleen dan aogell jk, als 
de nationale onderdrukking van het Kurdische volk 110rdt 
stopgezet, als het Kurdische volk vrl j en zelf bepaald 
kan leven. Dat is enkel mogelijk door een antHaperia· 
listiscbe en anti·oligarchische volksrevolutie. 01 deze 
reden vijzen wij, als deaocratische kracht, de abstrac· 
te deaocratie af. 
Volgens ons is de strijd voor onafhankelijkheid en 
sociallsae niet te schelden ,an de strijd voor det0· 
cratie. Wij nemen de deaocratieprobluen ter hand en 
voeren aet dit perspectief strijd. 

llij als Tedkad-col.ité zullen onze aktiviteiteo onder 
dit aspect doorvoeren. 

Het Tedkad-coaité ial de strijd in Turkije en Koerdis· 
tan 1.uiaaal ondersteunen. ln dat kader zal het de 
revolutionaire en deaocratische openbare aeninq in 
Europa inforaeren, alsook culturele en politieke acti· 
, iteiten organiseren. Het nl TUrkse en Koerdische 
volkskracl!ten aet het oog op de revolutie in ons land 
10bi Useren. 
Met deie doelen ,a l het contact opneaen aet rnolu·· 
tionalre en deaocratische krachten en acthiteiten 
organiseren. over verschillende the.a's 1al het tijd· 
schriften, palfletten, brocllures en posters uitbrengen. 
Set co1Hé 1al inforutiebi jeenkoasten over de ontvik· 
kelinqen in TUrki je en Koerdistan organiseren. Bij deie 
gelegenheden worden filas en dia's over de strijd in 
Turkije en Koerdistan vertoond en een fototentoonstel • 
ling gebouden. Bovendien organiseert het co1ité steun· 
en solidariteitsca1paqnes, 0 1 de strijd financieel te 
onoersceunen. - -
Het Tedltad-collité zal niet alleen over de revolu
tionalre strijd in TUrki je en Koerdistan berichten 
resp. deie ondersteunen, aaar dch ook solidariseren 
aet andere revolutionaire, vooruitstrevende kradlten en 
anti-fascisten en bun strijd ondersteunen. 
Bet ial_ proberen alle politieke ontvikkeUngen ter 
wereld 1n het oog te houden en daarvoor interesse te 
tonen, vant het coaité heeft een internationalistisch 
bewustzijn en traditie. 

Het Tedkad-co1ité is uitdrukking ,an een stri~bare en 
vastberaden traditie in de stri jd voor ~iallsae, 
lationallsae en activistisch handelen ujn vreelll aan 
het perspectief ,an het co1ité. Vriendschap tussen de 
volkeren en solidariteit lijn onderdeel van het verk 
van bet co1Hé. 
Het Tedkad-collÏté is gebaseerd op deie doele~ en !nhoud 
en deelt dat ltletbij wee aan die rnolutlonaire en 
deaocratiscbe krachten, 

Standrecht: in 
- -------··--

Turkije 

Bil ••n geumenlllk• aktle van de Turk· 
ae politie, de geheime dienst (MIT) en 
antl-guerrllla·Hnheden In latanbul, z.lln 
11 menaen van Oev Sol (Revolullonalr 
U nka) vermoord. Hot nieuw• werd ook 
hier gebracht. Meer dal er op hun be· 
grafenla 10.000 mensen domonatreor• 
den vermeldden de kranten n iet . 

Op vrijdagmorgen 17 aprU begon even na mld 
dernacht de bestormlnQ ,,.n 7 woningen In 
verschlllende wljken van de ttnd. Tol half a 
duurden de vuurgevechten waarbq van d• Uni 
van da Turks• amads mltraUleur• en 0rana11n 
gebruikt werden. z" vrouwen en vijl mannon 
van Oev Sol -rden hie<blj vermoord Nog 
oans zes mensen, waarvan vier vrouwen. w11 

den gewond en gearresteerd. 
Dal dit keer dit nieuws wel de ktllnton hlor 
haelde zal wel to 'denken· zijn aan het lolt dil • 
er TV-beelden ven de bestorming waren De ' 
mensen vin Oev Sol hadden vanuit hun bale 
gerde hutten naar de pers gebeld, Die boelden 
toonden ook dal hier OH" sprake wea van een Ï . 
poging tot arrestatie maar d8I de Turkat sm• 
ris er op ull was om de Oev Sol menHn dltokt 
Ie liquideren. Oe llchamen waren dOOIIHld 
Gelllktljdlg kwam hel bericht dal In Noord 
West Koerdistan 37 moMen. wHrondor ook 
guerrUlastrljders van de PKK. In Hn vuurge 
vecht mei hel Turkse leger waren vormoord 
Belde moordpartijen gevtn do hodondHQH -
pra.k11jk weer van de Turkat regering Er wor· 
dan geen oevangonon meer gemaakt mHr 
mensen worden meedogenloos algamaokt 

Orlo jaar golden was Ik, aaman met nog 7 mon· ,y' 
aon uit Nederland, op uttnodlglng van TAYAO, 
vereniging van lemhle van polltlekt gevange
nen, In l stanbul. AanleldlnQ was hel zich toen c 

al g toer v00r1slepende maauproces tegen 
oev Sol. We Interviewden llldens de paute van 
hol proces Slnan Kokul, woordvoerder van 
oev Sol. Wal op mij Indruk maakte was het 
moment waarop een soldaat probeerde hel In· 
1e1V1ew te verbieden. Proboaf!!o. want Slnan 
net rustig doch duldelljlc weten dal daar geen 
sprake van kon lijn. De soldaat sputterde te
gen en beriep zich op tlln 11a1u1. maar moest • 
afdruipen. Ondank dal H el jaren oovanoen 
zaten. hadden te hun waardigheid welen 18 
behouden. Ven een andere gavangtnt krogon 
we thee uitgedeeld . 
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Olc•y UZUN ia , • ..Jlcn 
bij "~ft tthietputij nad d"' 
polit.ir- CÎs:mir. A1,r, '911 

Sabahal Karatas was loon vrij. ZII bezocht het 
proces en maakte mei veel ,ndere vrouwen 
enorme slamplj toen Iemand bll het verlaten 
ven het procesterrein door atlllen. mei een pis· 
tool op de slaap. een auto lngesleurd werd. Bil 
de poort eisten ze ophelderlno en lieten zich 
niet wegjagen toen de commandant nerveuzer 
werd en opdr,cht gal aan zijn soldaten de ml· 
1r1Uleura door Ie laden en mei da ml1r1Uleurs 
In d• aanslag naar voren Ie gaan. Uiteindelijk 
gingen we gezamenlijk weg zonder dal het 
verder eskaleerde. . 

. Vermoord 
Vorig jaa; aprY werd Olcey Uzun vermoord. 
Ook haar hadden wa gelntervlewd nadel te 
nel meerdere dagen op het polllleburo vasto•· 
zeten had en gemarteld was. ZII werd onder 
gelijksoortige omstandigheden vermoord bil 
een bestorming ven een Oev Sol woning In 

~:;'~r ;,,ensen die Ik 3 jaar geleden ontmoet heb 
zijn vermoord. TAYAO Is verboden. OEMKl<O 
(een demokrallese vrouwenvereniging). die we 
ook gelntervlewd hadden. 11 ook verboden. De 
repressie ven de Turkse staat was 3 jaar gele· 
den hard ma~ Is nu nog vaal harder gewor· 

. den, zowel tn - d• Turkse steden als In 
Noord-Waal Koerdistan. als antwoord op de 
aieeds groter woitlende 1eganstel11noen en hel 
gr041lande vene!! Ward de Turkse staal lahe• 
Ujk allljd al gedekt door de EG dia zo nu er, 
dan voor de vorm pro1es1eerde, sinds de Goll-
001log heefl Turkije onbegrensd krediet. Een 
krediet dal er ook voor zorgt dal ar naar hier 
nauweUjka lnlormalle doorkomt die geplaatst 
wordt. Want de Turkse 111at doel er elles aan 
om hot 10 dCMn voorkomen elsol hel verzet 
ven Oev Sol en PKK makkelllk Ie overwinnen Is 
en dat de aanhang gering zou zijn. De prektljk 

11 heel anders Oei blaak bijvoorbeeld ook bij 
de begralenls op 21 aprn van da 11 Oev Sol 

_,,.I...L... mensen Ullelndeillk lukte hel 80 mensen om 
door do polhleattchermlng heen te komen an 
de begrafenis bll te wonen woarbll een Oev Sol 
spandoek ontrold werd en op de kisten Dav 
Sol vlaggen gedrapeerd werdon. Gelijktijdig 
r1akten 10.000ldemonstranton dlo louun lie
pen voor Oev Sol en protesteerden tegon de 
maasamoorden. slaagt mal de pollflo. De poll
tie opende het vuur en maakte bijna 2.000 (1) 
arrestanten. Een derde daarvan zll nu nog 
vast. 
En dat vermelden de krenten hier niet. 
Tor afsluiting: zaterdag 30 mei Is ar een lnlo
banellel In Vrankrljk, Spulstraal 216 In Amster• 
dam. 



in de cyclus 

bajesstrijd en sol i dar ite it * 
is er 

zondag 31 mei , 14 uur 
- . aan het emmaplein 1 
~~· een infomiddag 

~ · j~:--- over 
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verzet & repressie 
turkijè • 1n 

Met een spreker ván TED-KAD over de nuidige oorlogssituatie in 
turkije. (TED-KAD is een publiciteitsgroep gelieerd aan de revolu
tionaire verzetsgroep DEV 'SOL). 
Tevens wordt de documentaire "De geschiedenis zal ons vrijspre

ken" op video vertoond. Het gaat over het massaproces tegen 1243 
mensen die verdacht werden van lidmaatschap van DEV SOL. 
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