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Afhank elijk van het weei, h et getij ,
de stand van de maan en de asc~ndant
van mercurius verschi jnt er binnenkort
een boekwerkje over smeris, bajes ,
justitie , de wet en meer van die pret .
!let gaat er dan voo ral over- wat het
met jou te maken heeft . Een soort van
zeer uitgebreide ·~en je rechten in
de bak «: Een behoorli1k deel van het
boekje bestaat uit bijelkaar geknipt
& geplakt mater:- iaal uit ~ndere soortgel iike boekjes . Deze ziJn namel ijk
vaak slecht te ver:-kt'ij gen . liet boek je
heet : " De wonder:-e wereld van snor-,
beton en 'IL " . liet zal o . a . te verkriiuc n
zijn bii de lnfowinkel.
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Revolutionair breekwerk? het mocht
all emaal niet baten, de bur en waren
helemaal van deze tijd en belden
massaal de politie toen zij gehamer hoorden . De straat vol punks
was toen gauw leeg . Het huis bleef
dat dus ook. De buren hadden de hele
middag nog heel wat om over te praten.
De politie speelde nog even "zoek
de bende krakers met de hele grote
bakfiets" . Toen ze nix konden verzinnen om onze vriendinnen op te pa
namen z" inaar huu toev.LUcnt toe t!en
ouwe ther apie-methode: een zondebok
oppakken. Iemand die op het ma r tini
kerkhof zat te picknicken . Het zal
wel weer toevallig zijn dat dit een
zwarte persoon was .
In de eb~1.n8estraat was intussen de
kraakwacht al gearriveerd. Natuurli jk
ook een hele verantwoordelijkheid:
een bloem voor het raam doen en de
luxaflex naar boven en beneden doen .
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Over~l komkonunme r tijd, één grot e rust of saaiheid,
hoe Je het dan ook noemen wilt. Ondaks dat alles
toch maar weer een pandje gekraakt oftewel een poging daartoe. Zondag, de saaiste dag in de week
op pad richting Piccardthof en/of omgeving. Al
tijdenlang staat daar een huisje leeg. Wat bleek
bij aankomst?? All emaal hartman-meubelen; het is
tenslotte hartmanweer . Bah. Iedereen maar weer
naar huis om da dagelijkse sleur te beleven ...
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Zondag 26-7 werd
,str. 7 gekraakt . Het staat al jaren
; 1eeg en niemand weet wanneer het voor
~het laatst bewoond werd . Dezelfde dag is
het met de smoes "op heterdaad" ontruimd
J terwijl het al een tijdje gekraakt was .
Tegel~Kertijd hebben ze het pand aan de
voorkant dichtgetimmerd.
De volgende dag vond de herkraak plaats.
Binnen een uur stonden er 7 golfjes
en/of wagens betrokken uit het bestand
van Haren. Een hoop gedraal rondom het
pand onder he t uiten van verwensingen
naar die verdomde krakers. Dreigen met
onmiddelljke arrestatie als je het pand
uit kwam, wat dus ook meteen gebeurde.
Mee naar het buro. Tijdens het verhoor
aldaar krtjgt de Krakerster te hor en
dat ie te boek staat als kraker in de
komputer . Definitie smeris : "iemand
die illegaal in iemand anders woning
binnentreed door middel van vernieling danwel braak, vervolgens tafel ,
stoel en bed neerzet en zegt ik woon
hier". Kr akerster wordt beschuldigt van
artikel 350 : vernieling van in dit geval
het dak . Flauwekul •.. Na een uur is krakerster weer vrij. Inmiddels was oppersmer is met veel eikeblad, 2 sterren en
een balk H.A.M. ter Wee langs geweest
om te kljKen of de deuren open on en
om leegstand te kunnen konstateren.
"De smer is komt er niet i n ze hebben
gisteren al leegstand gekonstateerd
en daarna iedereen eruit gegooid!! "
qet pand moet verlaten worden op grond
,a n artikel 461 : verboden toegang voor
onbe voegden ; dit vanwege het grasveldje
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te bereiken. Maar te Wee zegt het wel
een 'leuk spelletje' te vi nden om krakersters te pesten. Des te minder leuk
vond hij het spelletje na een pot verf
over zich heen te hebben gekregen.
Voor hem kon de ontruiming wel beginnen.
3 kwartier hebben de kameradinnen stand
gehouden tegen de marionetten van het
kapitalistische systeem. De achterdeur
was dusdanig stevig gebarr ikadeerd dat
de brandweer er bij gehaald moest worden
met een soort van kompr essiewasknijper.
Alle 6 ingehaakte krakersters werden
opgewacht: schoppen , trappen, meppen
het bekende verhaal. De praktiserende
therapie voor de divansmerissen van
WNC . Eindelijk mochten ze hun opgekropte
agressie een keer eruit gooien .
Iedereen gearresteerd en zelfs met de
handboeien om bleven ze op een arres to
inmeppen en aan haren trekken deze
mocht zich zelfs verheugen op enkelboeien.
Hoelang moeten we ons nog i n elkaar laten
slaan voordat we een keer terug gaan meppen
Allemaal om 17 . 30 uur naar het buro
al1<aar men in verzekering wordt gesteld ,
een GGD ARTS komt kijken, fotoos worden genomen evenals vingerafdrukken.
Dit allemaal onder het mom van verzet
bij arrestatie. Vreemd genoeg had niemand b~ de vrijlating een dagvaarding.
' s Nachts heeft een vrouw i n staat van
grote woede naar aanleiding van de groffe
ontruiming en mishandeling van de a rrestancenes verfbommen tegen de hoofdingang
van het hoofdburo gegooid en is hierbij
g!!arresteerd .
De volgende dag bestaat de Grote Rozenstr .
niet meer . Onder veel politie begeleiding
heeft een bouw/sloopbedr ijf de boel platgegooid. Een s l oopvergunning was alleen
toegezegd en niet verleend • • •
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Ja , lieve lezeresjes Jullie lezen
het goed_ : een minderhedendebat
in ons ~~gen gr oningen. ~nieuwd
'hoeveel minderheden" er mee
zullen doen. De minderheid van
vervelende oude heertjes die
veel te veel te zeggen hebben zal
w:l over~ertegenwoqdigd zijn. WH
i j ook J6uw éigen bijdrage l e ve ren?
,a dan naar de i nfowinkel met je
plannen. Steentilstraat 38 elke
zaterdag open vanaf half 2.
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kerstboomagent met de verfbom in z'n gezicht
Wat hij tegenwoordig doet llfgezien van verf
mten weten we niet. Het ligt wel li0cr de hand
dat hij e~~s zijn steentje probeert bij tlt dragen
aa, de pohti•recrganlsatie. Totli0orkcrtwas hij
de chef van wijkteam nocrd (korreweg).
DaaNOor was hij plaa1sver.1a-1gend chef va, de
reche~h• vm de Qra'lingse politie. AN, de titel
voor zqn n11M1 k1.m je zien dat hij rechten
geotudeerd heeft Hij heeft ook el eens
gesoUiciteerd bij de rechterlijke macht Daartoe
lo-eeg hij een mooie aanbewling:ibrief mee van
kcmm_ïsam KJ. Doombusch. Deze kcmmisaris
w~ 1nml ddels niet meer bij de gronlngse
po~tie. Die solllcitme heeft dJs geen succes
gehad. En zo zijn er meer obstakels de de
geplaagde ter Wee hlÎeft moe11en nemen in zijn
polltiecamere. Neem nou dat met die kar11tboom.
Dat wordt je dus n iet zomair. In 1988 had h ij Hn
ca,fllct over zijn bevordering tot hoádnspecteur
A1 (ambteneuir Hr.1111 ldmse). Hij wou natJuriijk
gaag be\l'Cl'derd werden, anderen hadden daar
wat problemen mee. Men zei ebt hij niet goed
ken luls111ren naar anderen. Ook zou zijn gedrag
agrll!lole opwekken omdat hij vaak irrelevs,tlt
opmeri<lngen maakte. Na wl!lt gelazer werd hij
alsnog be110rdard. Vla een kart gedng berelktll
hij dat hij met tl!rugwerkende kracht (een jaar
eerder) werd be110rderd Een va, zijn nieuwste
aktMteiten Is de weri<goep 'Toekcmshlisle'
Deze politiewerkgroep moest onderzoek.en hoe
het weri<en i n_ '(Vijkteirna de gra'linger pofitie
bel/lel, Ook moesten ze kijk.en hoe da politie van
gonlngen met de politie van haren ka'\
samenwerken. Deze samenwerking is Inmiddels
al -.en de gond gekomen. De werkgroep bracht
In nowmber 1!:81 verslag uit Da
gemeenteraadscommissie was er niet al te
en10eoiaat over. Ze vonden het een ondui delijk,
moeilijk st.Jk Dat w as dus even slikken li00r hem
netflls mAMdag
'
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YPTO-MATRIAR
MOET DOOD .
VE HET MATRIARCHAA .
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OVER DE STICKERS " DOOD AAN HET CRYPTOMATRIARCHAAT, LEVE HET MATRIARCHAAT"

J ontruimingstermijn ·voor villa Krakelbont 1
1 Heemstede is onlangs bekendgemaakt:
vanaf 24 augustus kan de villa · ontruimd
worden.
aan alle gr~epen en Individuen dieom wat voor reden dan ook (ver-1
gaderen,
evalueren,
. luieren,
smog
ontvluchten) gebruik zouden kunnen maken
van villa en landgoed, doen wï de dringende

oproep dat te kome n doen. En aan al die mensen die lopen te zeiken. om een feest; hartstikke leuk, maar Jullie mogen dat wel zelf
organiseren. Bel ons (02502-49530) of kom
langs op Herenweg 4. Einde · huishoudelijke
mededelingen en solldalr met Hotel Bosch of
zo, bewonersgroep Krakelbont.
'

Deze zijn afkomstig van ene Henri van
Zanten , die eind vorig jaar i n de grand
theater een " theatrale l ezing" verzorgde
over het werk van Otto Weinegger,
filosoof uit de vorige eeuw die berucht is om zijn sexistische uitspraken i n zijn(enige ) "geslacht en
karakter" en zijn zelf moord daarna, op 18-jarige leeftijd. In de aankondigingen voor van Zantens theaterstuk werd gezegd dat hij dit boek zou
benaderen aan de hand van de vraag
"wat maakt iemand tot een vrouwenhater?".
In de voorstelling, die uit twee
onderdelen bestond, was daar niets
van terug te vinden. Tijdens het
eerste onderdee l, las van Zanten
stukjes voor uit Weineggers boek
waarbij hij diens stellingname dat
al het vrouweli j ke s l echt is , begrijpelijk probeerde te maken. Na
de pauze ging van Zanten in op zijn
eigen denkbeelden m. b . t . het "vrouwenvr:aagstuk", waarbij hij aan zichze lf refereerde als "voorzitter van
de vrouwenbescherming".
Van Zantens s tellingname is dat wiJ
tegenwoordig in een "crypto-matriar chaat" leven, een samenleving
waarin vrouwen in feite alle macht
in handen hebben (!) , maar waarin
niemand dit openli j k toegeeft .

Volgens hem weten vrouwen dit maar
a l te goed, maar zijn ze er zeer
bedreven in mannen wat dit betreft
voor de gek te houden. Vooral het
feminisme werkt als dekmantel om het
matriarchaat-zijn van de samenlevi ng
verborgen te houden. Ergo, alle problemen die feministen aankaarten zijn ·
pogingen om hun werkelijke macht te
verbergen. Waar wij naar toemoeten,
aldus van Zanten, is het opheffen van
de hypokrisie en met zijn allen er
voor uit komen dat we in een matriarchaat leven . Kortom het gezeik van
die feminist"en moet maar eens afgelopen zijn. Aan het eind van zijn betoog
-opende van Zanten zijn koffertje vol
met de bewuste stickers én bedrukte
t-shirts, dat het publiek vervolgens
gr etig aannam.
In feite heeft Henri van Zanten hier
kunst als dekmantel gebruikt om zijn
persoonl ijke wens met het feminisme
af te rekenen met subsidies en voor
een publiek te kunnen verkondigen .
Het idee dat in onze samenleving vrouwen
de machthebbers zijn en mannen de machtelozen, dat vrouwen hierbij ook een verfij nde methode hebben ontwikkeld om de
mannen wat dit betreft voor de gek te
houden, is natuurlijk nogal belachelijk .
Maar hij plaatst zichzelf hiermee in
een eeuwenoude sexistiese.traditie van
mannen die proberen ongelijkheid tussen
de sexen weg te wuiven met het argument
dat mannen in feite de ware onderdrukten
zijn. Dat van Zanten zich hie r bij als
"vrouwenbeschermer" opwerpt is boven
die~ op e n top patriarchaal.

NB: vele oude " primitieve" samenlevingen worde>/matriarchaten genoemd. Dit
zijn samenlevingsverbanden waar in
familielijnen via de vrouwen verlopen en waarin de vrouwen structureel de beslissingen voor de groep

'
l:ffADtHKING RUDOLF HESS IN WQNSIEQEL

NOGMAALS f,C, GRONINGEN

Op 15 augustus is het in Wunsiedel/Bayreuth (Duitsland) weer
zo ver. Jaarlijks komen hier± 1500 fascio's om Rudulf Hess te
eren. in 1989/90 hebben ± 3000 anti fa's deze pro-nazi mani
redelijk kunnen verstoren door via massaal lawaai te maken de
fascie- sprekers slechter verstaanbaar te maken. Maar vooral
door te proberen · de weg te versperren en de nazi's te
provoceren. In 1990 lukte dit aardig en stonden de nazi ' s
tegenover de antifa's. Na wat over en weer gegooi van stenen
en scanderen van leuzen kwamen de cops ertussen en mepten
lekker in op de antifa's
. Hoezo door de mand vallen van de
cops: ze bevestigden weer eens wat we al wisten, smerige
fascio- cops.
In 1991 werd, twee dagen voor de mars, heel Wunsiedel
afgesloten, omdat men toch het vermoeden had dat het dat jaar
weer ee~s uit de hand zou gaan lopen. Alles verplaatste zich
naar J:!ayreuth, waar de antifa's -hermetisch van de fascio's
werden afgeschermd. Er is zelfs geen fascio gezien.
Dit jaar zal waarschijnlijk Wunsiedel weer drie dagen van
tevoren worden afgesloten, dus er wordt weer naar Bayreuth
uitgeweken. Iedereen die kan komen wordt hierbij ook dringend
uitgenodigd. Dit jaar worden ± 3000 fascio's verwacht - een
treurig nieuw record . Om dat vorig jaar alles streng werd
gescheiden is er dit jaar ook een ander idee ontstaan:"
Iedereen in Europa moet proberen 'de bekende fascio' s' thuis
te houden". Dit kan· bijvoorbeeld door het lek prikken van
banden, stenen door de ruiten etc. (en willen ze toch gaan dan
mogen ze puin ruimen! ) . Hieronder een aantal adressen van
personen uit de Groninger fascio-scene die waarschijnlijk naar
Wunsiede1 gaan en U ziet maar wat U hier mee doet.
Eite Homan - Wybenaheerd 66 (A.N.S.)
Tony Tonkens . - Poelestraat 40a (A.N.S.)
Peter"Frankenstein"- Gerald Bàkkèrstraat 86a (A.N.S.)
Marcel Sluiman - Celebesstraat Sa (Ä.N.S.)
schoonderbeek - Lierstraat 105 (oud s.s.er)
en nog vele ande ren.

Iedereen weet dat de extreem-rechtse lieden van het A.N.S .
mensen laten folderen om hun onfrisse ideeën aan' de man' te
brengen ( het A. N. s . is daarom ook een 'echte mannenclub' en
echte mannen zijn eng).
15 juni is er een brief gestuurd naar de voetbalclub F · C •
Groningen om het bestuur kennis te laten nemen van het
initiatief om stappen te ondernemen tegen de racistische
uitingen van bepaalde voetbalsupporters. Naar aanleiding van
een toespraak van de ex-trainer van F. C. Groningen, de heer
Westerhof,
voorafgaande op de
"Nederland bekent ~leur"
demonstratie, waarin hij oproept tot:"Meer tolerantie en
verdraagzaa.mheid", hebben wij het bestuur het idee voorgelegd
om stickers en opnaaiemblemen (opnaaiers) te maken met daarop
een tekst tegen racisme: "F .c. Groningen Tegen Racisme"•
Meerdete clubs in het land hebben te maken gekregen met een
dergelijk initiatief: Feyenoord en P.s.v. ( van de e &rste weet
ik dat de stickers niet meer verspreid mogen worden).
we hopen dat de ware fans een mogelijkheid geboden wordt om
kenbaar te maken dat ze tegen racisme op en rondom het
voetbalveld zijn. dat er op deze wijze op een . 'vrij
onschuldige' manier duidelijk wordt gemaakt aan de gemiddelde
xenofobe z-side supporter dat ze niet geliefd z_ijn, dat ze
niet welkom zijn om hun extreem-rechtse prietpraat te
verkondigen en te verspreiden.
Tot o p heden hebben wij niets gehoord van het F.C. Groningen
bestuur. Niet eens een briefje dat ze het hebben ontvangen.
Foei toch! Daarom zijn we druk gaande met onze volgende
aanval:" Een nieuwe brief+ ontwerpen voor stickers". Hierover
horen jullie nog meer.
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Deze tekst is opgesteld door InfÖladen Milnchen
door informatie-aktiecentrum Assata.
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het fascistische verleden wilden, inqinq. Tegen deie
benauwende en verstikkende iaperiaUst iscbe realiteit
in bet naoorlogse Duitsland poogde een hele generatie
nieuwe eaancipatoriscbe en anti-kapitalistische waarden
op llle terreinen van het leven te ontwikkelen, b.v.
delOcratiscbe structuren aan de basis op scholen en
universiteiten, saaenleven in conunes tegen de dvanq
van kerngezinnen, orqaniserinq van vrouwen tegen hun
traditionele rol en tegen bun onderdrukking in de
aaatscbappij en ook binnen links.
Ten tijde van de Vietnuoorlog vas ons land het belangrijkste knooppunt voor de vs-volkeren100rd op het
Vietnuese volk.
We hebben ons bij de vereldwi jde opstand tegen het VSiaperialisae aangesloten.
Toendertijd werd de handelingsvrijheid van het iaperialisae tegen de nationale bevrijdinqsbeveqinqen in het
1uiden inqeperkt door het bestaan van de sovjet-onie.
Binnen deie lcrachtsverboudinq op wereldschaal hebben
wij onze strijd voor de owentelinq hier als onderdeel
van bet internationale anti-iaperialistlscb bevrijdingsfront gedefinieerd. &et was voor ons het directe
perspectief, in de gelijktijdig plaatsvindende internationale strijd de doorbraak voor de bevrijdinq te
bewerkstelligen.
ook toen het doorzetten van de bevrijdingsstrijd vanaf
het einde der 70er jaren door het iaperial isae kon
worden teqenqebouden, was onie politiek tot voorbij het
llidden van de 80er jaren centraal bepaald binnen deze
coördinaten. We hebben in de 80er jaren onze kracht
ervoor aanqe,end, de i1perialistiscbe roll-back tegen
te houden, •.;aaniee het rad van de gescbiedenis tot voor
de Oktoberrevolutie teruggedraaid zou ~ rden. Wij
wilden de Jcracbtsverboudinq ten gunste van onze kant
•,eer opbou,en.
In de verschillende fasen van onte 22- jariqe strijd
hebben we als querilla in de 1etropolen tegen de
iaperialistiscbe wereldoverheersinqsplannen geïntervenieerd, tegen de vs-poUtiek, tegen de llllO, tegen de
fonierinq ·;an het Westeuropese blok en teqen de
ontwikkeling ·1an een Groot-Duitsland tot wereldaacbt en
tegen de "nieu.e wereldorde".
Op z'n laatst in '89, net de annexatie van de OOR door
de BRD, werd dui delijk dat een historische fase, die
oet de Oktoberrevolutie was begonnen, :iet grote stappen
op baar einde afstevende.
.
Wij zijn er ecbter niet in geslaagd, een discussie op
qanq te brengen, die zich daanee uiteenzet en tegeli jkertijd uit de qescb.iedenis van de strijd - de sterke
en zwakke kanten ervan - nieuwe oriênterinqen ontwikkelt.
In deze situatie, waarin hier in de a.aatscbappij de
tegenstellingen zich steeds verder toegespitst hebben
en rond verschillende vraaqstukken strijd gevoerd ,erd
waaraan wij hebben gerefereerd, wilden wij Det onze
acties bi jdraqen aan een proces van discussie voor een
nieu·,e oriéoterinq en opbouw van een teqenaacbt van
onderop.
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Bet verheugt ons, dat jullie bij deze de10nstratie en
op dit kongres bi jeenkoaen, ondanks de grootscheepse
pogingen ,an Stoibers Slel:iseenbeden en de hetzes in de
aedia 01 jullie organisatie en voorbereidinq neer te
slaan en te vernietigen.
We leven nu in een tijd, waarin ve llleaaal aet de
catastrofale gevolgen van de ui tbreidinq op wereldschaal van de beetschappi j van de kapi talistiscbe aarkt
geconfronteerd worden. Daaroa vinden we bet belangrijk
dat allen, die wereldwijd op zoek lijn naar wegen, boe
een aensvaardiq leven gerealiseerd kan worden, de discussie op internationaal niveau voeren en over de
grenzen en continenten been organiseren.
Ondanks de verschillende ontwikkelingen van de strijd
en de oastandigbeden is bet een qezuenli jk zoeken naar
boe we tegen de polltiek van wereldoverheersing van de
G7-staten, die de aacht van bet systeu van bet kapitaal over de aens en de natuur als onberroepeli jk
vastleggen vil, dringende oplossillgen voor bet leven
van de aensen kunnen doorvoeren.
0

We vinden het belangrijk, dat jullie bij bet 500jaarfeest van de ilpel'ialistiscbe heerschappij door

tiddel van dit congres, de de10nstratie en de actiedagen de andere kant er tegenover stellen. Baaelijk het
feit, dat aan onre kant - aan de kant van de
onderdrukten - de geschiedenis en bet bewstli jn van de
strijd leeft. De strijd voor een leven zonder overheersing zal zolang bestaan als dit ilpel'ialistiscb systee1
bestaat, dat de waarde van aensenlevens en de natuur
aeet naar bun bruikbaarheid voor bet kapitaal. De
strijd voor de bevrijdinq van de verinnerli jkte vaarden
van bet systee1, tegen racis• en seksistische onderdruklcinq zal bestaan tot er overal vaarden en structuren bestaan, die van de vaardigheid van llle aensen
uitgaan.
Ket dit congres hebben jullie een aogeU jkbeid geschapen, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren,
tot geaeenscbappelijke inschattingen te koaen en van
daaruit te kunnen beginnen aet de uitwerkinq van geaeenscbappeli jke strateqieén.
In de huidige situatie vinden wij bet absoluut belangrijk, zowel wat de strijd bier bij ons aanqaat alsook
op int ernationaal niveau, dat er overeensteaing over
geaeenschappeli jke concrete doelen en eisen ko1t. We
10eten ideeën ontwikkelen, aet welke stappen we de
aachthebbers de bescbillinq over aens en natuur afhandig kunnen .aken en - of het nu in Klinchen, Rio, Los
Angeles of llaputo, of in Palestina of Koerdistan is de catastrofale ontwikkeling op wereldschaal kunnen
olkeren.
Een verwervingsproces van onderop zal ontstaan via
concrete strijd en concrete eisen, waarin we de
aacbtbebbers datgene afdwingen, wat aensen nodig hebben
01 te kunnen leven. Dat zal bijvoorbeeld gaan van de

strijd voor leef- en woonrui1te, tegen ontwrichtend en
zinloos werk, tegen vernietiginq van bet illieu, de
strijd van de gevangenen, de orqaniserinq van de bescberti.nq van vlucbtelinqen en anti-fascistische 10biliserinq tot aan de eis voor kwijtscbeldinq van schulden of herstelbetalingen van de iaperialistische staten
aan de gekoloniseerde volkeren.
Wij hebben hier in de BRD een grote verantwoordeU jkbeid voor dit proces, oadat we aet een staat te laken
hebben, vier vernietigingspotentieel enora is. Intern
gericht beeft ze een reactionair kliaaat geschapen, dat
bier b.v. tot racistische 10biliserinq - de dagelijkse
oorlog tegen vluchtelingen - beeft geleid. Se hebben
deze reactionaire steuinq nodig, het versterken van
bet Duitse 'Berrenaenscben'- bewustzijn als uitlaatklep
voor de zich verscherpende, beroerde levensoastandigbeden van lil joenen aensen bier. want ze willen de
vrije band voor hun qrootaacbtspolitiek: vandaag aan de
dag valst de Duitse aark over het Oosten en, als we het
niet verhinderen, de bundeswebr 10rqen over de bele
wereld. De BRD beeft nu al naast Japan de sterkste
econotie van de wereld. De aacbtsbonqer van het Duitse
kapitaal is onverzadigbaar.
Wij villen aet deze brief gebruik laken van de aoqell jkbeid, 01 in het bijzonder de kaaeraden, die uit
andere landen hierheen gekoaen zi jn, onze stap van
.april '92 - 01 van onze kant uit de escalatie te
vertinderen - inzichtelijker te aaken.
Bet is een stap vanuit onze specifieke situatie in de
BRD.
We stellen daaraee niet de gewapende bevrijdingsstrijd
in andere landen ter discussie; onze diepste solidariteit beboort toe aan allen, die overal op de wereld
voor bevrijding strijden.
B.et is overal de zaak van de strijdende aensen, vanuit
bun specifieke oastandigbeden en processen te besluiten, wellte tiddelen en wellte vot'll!n van strijd op welk
tijdstip nodig zijn en inqezèt worden.
Voor jullie vertellen we kort iets over onze
geschiedenis.
W
ij, de RAF, zijn in het begin der 70er jaren in de
tijd van de opkoast van strijd voor bevrijding over de
gehele wereld en de Vietnaa-nobiliserinq ontstaan.
Onze opkoast was aoqelijk vanaf de tijd, dat in
saaenbanq aet de revolte van '68, ook hie.r veel aensen
in opstand kwaaen; in dit land, waar na Auschwiti geen
aaatscbappeli jke discussie over bet fascistische verleden beeft plaatsgevonden en nazi's in alle sectoren
van staat en econotie weer inqescbakeld waren, werden
in plaats daarvan couunisten en anti-fascisten vervolgd en de herbevapeninq werd doorgevoerd, vat teqen
het verzet van velen, die een daad.erkelljke breuk aet

\~

We zijn aet onze acties op een grens gestoten. We kon-

den daarmee het proces, dat we noodzakeli jk achten,
niet op qanq brengen, eventin konden 11e daat'leB de onaacht nn velen en de berustinq in de wereldoaYattende
aacbt van het kapitaal doorbreken.
liet naae onze laatste actie, die tegen T r ~ f
iobwedder, beeft ons dat duidelijk qeuakt. lie hebben
aet deze actie in een totaal nieuwe aaatscbappeli jke
situatie in dit land - na de annexatie van de OOR ingegrepen. &et directe doel was ook ónze kracbt tegen
de kapitalistiscbe. stooavals die van hieruit over de
aensen in de DOR beendonderde in te zetten en een verb!Jldinq aet de strijd daar tot stand te brengen.
1111 weten ve, dat dit proces - 01 vanuit twee totaal
verschillende werkelijkheden en ervaringen tot een
qeaeenschappelijke strijd te koaen - intensieve discussies en begrip, van elkaar leren vanuit deze verschillende qescbiedenissen, vereist. Dat is de voor• waarde voor de opbouw van een gezanenli jke teqenaacht.
Hatuurli jk waren er veel aenseo, die zich over onze
actie verheugd hebben - aaar onze aanvallen hebben
na1111elijks discussies of orqaniseringsprocessen op qanq
gebracht en llleen van zichzelf uit kunnen ze geen
effectieve grenzen stellen aan de Disdaden van de
aacbthebbers.
Vanuit dit alles hebben we nu een k~unt nodig voor
een niewe doorbraak.
lle hebben een open discussie nodiq o•ier oieuve grond-

slagen en orientaties, waarin het aoqeli jk wordt nieu,;e
ideeën en voorstellingen over het ol!'.ientelingsproces te
ontwikkelen. Een keerpunt betekent ook het zich eigen
Baken van de geschiedenis van de strijd, uoeite doen on
de fouten te beqri jpen, opdat ze niet herhaald zullen
worden en te leren van de goede er•1arinqen.
We weten, dat er kaaeraden zijn, die onie beslissinq

van april in teqenspraak vinden net de toegespitste
situatie in z'n totaliteit en de op het aoaent
escalerende oorloq tegen het Koerdische volk, die de
Turkse staat oet Duitse wapens en Duits geld voert.
Het lijdt geen twi jfel, dat we ver:et tegen de interne
en externe aachtspolitlek van Groot-Dilitsland belanqri jk vinden en het thans noodzakelijke proces kan ieker
niet enkel een discussieproces zi jn. Kaar voor ons
staat vast, dat we dit proces nu llèt qewapende acties
niet verder kunnen brenqen.
Voor een niell',e doorbraak hebben ;;e een qe1illeDli jke,
diepgaande en fundaaentele discussie nodig.
Gezien de ingrijpende veranderinqen op 11ereldschaal,
die overal tot ge,olg hebben, dat de censen die voor
het kapitaal niet aeer bruikbaar zijn en die v~uit
ii jn logica geen bestaansrecht ceer hebben of die de
verstikkende realiteit van het dagelijks bestaan niet
oeer kunnen verdragen, in aantal gestaag toeneaen, aoet
toch duidelijk tijn, dat we ons dienovereenko11Stig
heleaaal opnieu. over het oDWentelingsproces aoeten
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beraden.
Voor ons bier rijst de vraaq, hoe een tegenaacht van
onderop kan ontstaan, die een aantrekkingskracht heeft
voor steeds aeer lellSell, die bier in Q:oot-Mtsland
naar de rand zijn gedUVd en voor al diegenen, die de
vaarden van bet kapitalisae en d jn ideologie afwijzen
en die zoeken naar een nieuwe aaatschappeli jke realiteit aet aenselijke criteria.
Het tientallen jaren klaarstoaen ,an de aensen voor het
kapitaal heeft ben vervreeld van de sociale betekenis
van bun leven en handelen. Daarin en in het ontbreken
van werkelijk tastbare alternatieven tien wij de
verklaring, vaaro1 de laatste jaren het onderling geveld, de afstoaping tegenover de brute realiteit hier,
racistisch en seksistisch ge11eld drastisch lijn loe<jenoaen.
Zonder de opbouv van structuren onder de aeest
uiteenlopende aensen, die geraaenH jk de probleaen,
'oaaraee ze dch daqeli jks geconfronteerd den, aanpakken en voor concrete oplossingen stri jden, zijn we
veel dichter bij een aaatschappij waarin vernietigende
en zelfvernietiqende ontwikkelingen steeds sterker
worden en de fascistische 10bilisering zich verder
uitbreidt.
Het nieU'.e ontwikkelen, het sociale onder de aensen
naar boven balen, is een iaak voor allen, die zich niet
aan de nacht van bet kapitaal willen ondet"erpen. Dat
is de vool:"aarde 01 bier de opbouw van een relevante
:iaatsch!ppelijke teqenaacbt te kunnen beverkstelllgen.
Dat te realiseren is echter ook onze speciale
~erant-.oordelijkheid tegenover allen, die overal op de
,ereld voor veranderingen strijden en tegenover alle
onde.rdrukte volkeren want het is van doorslaggevende
beteke.n îs, of Groot-Duitsland voor lijn
,ereldaachtspoli tiek bier intern de banden vrij heeft
of dat in dete aaatscbappi j een bewustzijn groeit, dat
uitgaat van de onderlinge solidariteit tussen de
·1olkeren en paal en perk stelt aan de aachtspolitiek.
,e aoeten het klaarspelen, een andere aaatscbappeli jke
ontwikkeling op qanq te brengen, aet aensen, die het
·.;eer als reèel perspectief kunnen tien, dat het
kapitalistisch systee1 en zijn aensverachtende vaarden
overwonnen kan worden.
Een belleging dus, die ook nu al nieuwe inhoud, vaarden
en concrete veranderingen tot stand brengt - want dat
zijn geen doelen, die naar een tijdstip 'na de
revolutie' verschoven kunnen worden.

Daarin lijn ze vastgelopen. Ell dat is onte
uitqanqspositie, waanee we deie nieuve fase ingaan.
Als de staat dit proces vil neerslaan, is het een taalt
van allen, hoe we onze ideeén dan daartegen doorzetten
kunnen - en vi j tullen ons daarbi j niet aan onze
,erantvoordeli jkheid onttrekken.

' ... Il LIEF IXi STEEOO IIEEL tmsl'ADEII OP COBA. .. '
BEI GBSPlfl IIET ASSATA SIIAKUl

lsaitas leYell is Dalll Yerboode:a let de zvarte bmi jdillgsbewgiDg ia de 95. Begia 70er jaren kiest 18 YOOr de Black
Liberation Any. Als lid daanan wordt ze daarop , olgende jaren Yenolgd en ia distredlet CJ*adrt. lar lm11 vordt
sylllool ru de fflllietigende vlj1e waarop de vi tte pabliete opWe aet de zelforguisaties m gekleurde QIIJUt,
liet l ukt baar uiteindelijk uit de geYlllgl!llis te ontsnappen, vaama se ia politieke ballilllJSCllsap naar Cllbe gaat. ID
1987 YeISCllljat baar autobiografie. Bet gesprek, vaamn bier het eerste deel , olgt, werd op 13.3.91 ia lalllllll
geYOerd.

lle bel>ben gesteld, dat de vrijheid van onze gevangen
kameraden te bevechten, voor ons een we1enlijk

onderdeel is van het nu noodzaltelijke opbouvproces.
Als wij er nu over spreken, dat eeo politieke oplossing
in de discussie over bun vrijlating doorgevoerd kan
worden, is dat het resultaat van jarenlange strijd.
De vrijheid van alle politieke gevangenen binnen
afzienbare tijd kan alleen in een proces van strijd
bereikt worden.

Boe liet je le,en er op het IOlellt uit; is er iets
veraaderd en 10 ja, ..at du?

Toen ik op CUba kvaa was het alleaaal heel anders, veel
dingen varen aoeili jker aaar ook veel dingen waren
aakkelijker. Het belangrijkste verschil vas dat ik
poltiek vluchtelinge was. Wat b.v. ook anders was, was
de huisvestingssituatie, die op CUba taaelijk aoeilijk
is; ik aoest lang vachten voor ik uiteiJ!delijk een buis
kreeg. Tegelijkertijd zijn door het stijgende aantal
toeristen en door de crisis in oost-Bllropa de levensoastandiqbeden veel zwaarder geworden.
Toen ik naar CUba kvaa was het zo dat de botels, de
dienstverlening en veel goederen er voor de CUbanen
zelf varen. !laar doordat CUba geen andere keuze bad dan
het aanW toeristen te verbogen, 01 10 deviezen in het
land te krijgen, werd de situatie voor de CUbanen
steeds slechter. Veel van de diensten vaar ze gebruik
van aaakten varen plotseling aan de buitenlanders
voorbehouden en niet aeer te beWen, dus heel anders
dan de eerste jaren na de revolutie. Tegelijk werden
steeds grotere offers van de CUbaanse bevolking ge- •
vraagd die verdere bezuinigingen aoest accepteren. De
verdragen aet de Oost-Europese staten, aet naae de OOI,
1ijn van doorslaggevende betekenis bij deze verslechteringen; in het geval , an de OOI worden de verdragen
sinds de opening van de 1Uur niet aeer naqekoaen en de
de regering van de BRD doet geen enkele aoeite zich te
beko11eren over het nakoaen van deze verdraqen die nu
eenaaal gesloten zijn. De verdraqen aet de DDR varen
overwegend bandelsverdraqen; oldat de DDR een van de
hoogst ontwikkelde iWG-landen• was en er nu feitelijk
een koaplete leveringsstop is, is er gebrek aan veel
produkten. Ik zou zeggen, dat de huidige periode op
CUba de aoeilijkste is, ofschoon CUba aeer dan 30 jaar
weerstand geboden heeft aan het içerialisae - en dat
heel qoed beeft doorstaan.
De aensen op CUba zijn heel bezorgd. Aan de ene kant
si jn ze er vast van overtuigd dat ie het overleven
sullen, en de vraag is niet, of, aaar hoe ze dit doen.
De kvestie is hoe 101n land beleaaal alleen weerstand
kan bieden aan het reactionaire klaaat dat de wereld
beheerst. De aensen veten niet hoe ze die invloeden het
hoofd aoeten bieden, ten1ij zich een sterke 'Je vereld'-belleging ontwikkelt. Voor li jzelf is het ook de
aoeilijkste ti jd sinds ik bier ben.
rk denk dat ik het als buitenlandse nog llakltelijker

Het aoet de iaalt 1ijn van allen, die een einde aan de
folter, die de vrijheid van de gevangenen villen, in
deze strijd verantwoordelijkheid en initiatieven op
zich te neaen.
villen een reêel levensperspectief voor onze
gevangen kaaeraden en voor de gevangenen uit alle
bevri jdingsstri jden;
we villen dat voor iedereen en ;et iedereen, die een
aenseli jk leven voor dcbzelf en alle onderdrukten en
rechtelozen overal op deze wereld vil bevechten.

lle

29.6.92
rote araee fraktion

•e hebben aet de brief van 10 april een hele lange fase
·1an onze geschiedenis afgesloten. Het is onze beslissing, dat we nu dit proces van reflect ie en herbepalinq
·1oor de ontwikkeling aan onze kant villen - dat heeft
niets aet de staat van doen.
Deze staat heeft 22 jaar gepoogd, de R.U' en de gevançenen ui t de RAF en de verzetsstrijd aet alle aiddelen
uit te roeien.

,~

heb. Door de verkoop van lijn boek heb ik iets, dollars
~ vel te verstaan. Daanee kan ik in diploaaten- en
toeristenwinkels dingen kopen die de CUbanen op straat
niet kunnen kopen.
De regering doet beviqe pogingen de blokbde te doorbreken 01 een groter aanbod van consumptiegoederen te
kunnen waarborgen. Se bevindt dch in een uiterst
aoeill jke situatie. Er kolt qeen enkele steun aeer uit
de landen van het ex-reêel bestaande socialisae. So
kolt het dat de aensen in de grote steden kvaad zijn,
oldat se tien en boren dat plotsklaps de toeristen die
dingen krijgen die ze zelf voor kort nog hadden en die
ze dch nu op qeen enkele aanier aeer kunnen penitteren. De bewoners van de grote steden en de plattelandsbevolking onderscheiden dcb vat dat betreft van
elkaar, de oorzaak ligt in de verschillen in levensstandaard en levensvi jze; het leven in kleine dorpen
beeft haters niks te laken aet bars en nachtclubs.
Ik denk dat de aensen veer intensiever nadenken over de
kwestie van CUba's zelfbescbikking, hoe CUba zichzelf
kan bedruipen en het grootste profijt kan balen uit de
eiqen hulpbronnen.
Het grootste problee1 is dat er een geintegreerd ec~
nolische systee1 is ontstaan, dat het st eeds aoeilijker
aaakt, op je eentje te staan. Bet vordt steeds noodzakelijker 01 contacten te hebben.
De situatie wordt steeds aoeili jker door het Europese
econolische systeea, daarnaast heb je het canadese en
Alerikaanse blok, en hoewel de CUbaanse bevolking heel
duidelijk uitspreekt dat ze nooit veer in een econoliscbe afhankeli jkheidspositie zoals voor de revolutie
terecht vil koaen, den ze wel de noodzaak betrekkingen
aet andere staten op te bouven, b.v. in LatijnsAlerika, de caribische staten en aisschien aet landen
in ltidden-Alerlka.
Het tijn vreelde tijden, zowel op CUba als in de andere
Latijns-Alerikaanse landen denken de 1ensen erover na
hoe bun strategie er uit aoet zien, de linkse partijen
in lati jns-Aleriks I i jn bezig bun strategie opnieuw te
bepalen en ook CUba aoet de d jne overdenken .
Ik heb de indruk dat aan de vooravond van het 4de
partijcongres er een zekere spaMing in de straten
heerst, de aensen discussieren veel aet elkaar. Ik denk
dat de uitkoast van de 4de partijdag een beslissende
factor zal il jn in hoe het aet de revolutie verder sal
gaan.
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oorlogsslachtfers hebben gezamenlblc met 32 oorlogsa ht ff
h
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/ d o ers en un nage atenen op -1 e Japanse regering wegens "misdaden
: tegen de mensheid" aangeklaagq. Zij eisen
van de Japanse regering een schadeloosstelling van ongeveer f300.000 . Burger[ i nitiatieven in korea en japen ondersteu
nen de aanklaagsters en hebben zich met
een petitie aan de japanse regering gericht met de eisen: verontschuldiging,
schadeloosstelling, bekendmaking van de
:. volle waarheid, verbetering van japanse
l ~choolboeken en oprichting van een ge-

KWI je noq vat 1eqgeo om je persoooli jke situatie en
aet 11111! je situatie als n:ouv op CUba?

koloniale periode met het japans-kore- ::: f'Do.:! a, 7
aanse verdrag uit 1965 kwijtgescholden w
·•
~
is. Premierminister Miyazawa maakt de i'i.w. g ~.:::
..., ~ l)l ~ i
eventuele mogeliJlcheid voor schadeloos- 111 a, < .,..
stelling afhankelijk van de afloop van ::i ~ g ~ ghet proces. Wij, de koreaanse vrouwenf'D :;-..., ::i
groep en het japanse vrouweninitiatief ~ ~ ::i 6
veroordelen ten scherpste deze sexe~ ~ 6~
uitbuiting van vrouwen door de japanse
[ ~ ~
staat en de dubbele diskriminatie van
~~
de koreaanse vrouwen vanwege hun geS,~ ::i111 9~
slacht en hun afkomst ·
~ o. 'i." o.
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' De vrouwen behoren tot een groep
van
~ ~ ~ óJ
geveer 200.000 koreaanse vrouwen die door
:;'~ f'D ~
het japanse leger uit het sinds 1910 door
::, a, lr~
ijJapan geanne~eerde korea, op hun veldtoch~ g ~ ':'
ten door azie, werden meegenomen om de
~
soldaten se.x ueel te bedienen. Na de kapi=-..!;;::.:.:;;;:;;;;;;,;.;.;,;:.;,~u::illlllllll'nmmn
.tulatie van Japan werden de vrouwen zon- jl-~~~~~~~111111-Fl
~,
der middelen en hulp voor een terugkeer
l naar huis bij de oorlogsplaatsen achter·gelaten. Velen werden ook gedood om sporen
te wissen. Een enkeling kwam naar korea ·
•·
Van onu venÎaggevu
en japen terug. Ze leefden en leven aan
"· OEN HAAG - Japan moet Neder•
de rand van de samenleving, als ex-prosland excuses maken als vast staat dat
Nederlandse vrouwen in de Tweede
1tituee gediskrimineerd en reppen met geen
Wereldoorlog door Japanse soldaten,
\woord over hun verleden.,
tot prostitu tie tijn gedwongen. Dat
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bttft de Japanse regeringsvertegen•
woordigu Koichi Kato dinsdag in Tokio gezegd, naar aanleiding van pubUkaties in het Japanse dagblad Asahl
Shlmbun. Volgens deu krant tijn minst.ons 35 NederlandH vrouwen aan bel
eind van de Tweede Wereldoorlog op
Java door de Ja.-,- bezet.ten tot prosy1~tie &edwnngen.
,
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Over het lot van deze
op de dag van vandaag over gezwegen in
korea en japan .. Omdat japen z'n schande
verzwijgen wil (het leger van de goddelijke Tenno die met eigen bordelen hun
-· veldtochten voerde);omdat de meeste
vrouwen koreaans waren die gedwongen
uit het veroverde korea versleept werden; omdat in korea prostituees in ieder
geval in de door konfusianisme gekenmerkte samenlevin getolereerd worden.
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r De knot baseert zich op processtulc·
ken uit l!M8, waaruit blijkt dat r:waaJf,
Japanse soldaten waren veroordeeld
voor het misbruiken van de vrouwen.
Een van de miliwren zou ter dood iijn
veroordeeld en later gehecuteerd.
• Bij het R.ijk.sinstituut voor Oorlog:sdocwnen12tie was al langer bekend dat er
In februari 1944 op Java Nederlandse
vrouwen tot prostitutie waren gedwon- '
gen. Er ligt daar een publik.atie uit 1990
'(all mr L de Groot, waarin verslag
wordt gedaan van de berechting van
_,
Japanse militairen ID 1948. Ook heeft dr
~ 1.. de Jon& er al over gepubliceerd. Een
7 woordvoerder van het Rijksarchief in
Oen Haai deelde mee dat er geen naderJ re informatie kan worden gegeven, om~ ilat er tot 2025 een embar&o op de dosd- siers rust. De Stichting Japanse Vrouwenkampen liàd ' eveneens al eerder
verhalen over seksueel misbruikte

::,
De Japanse regering heeft kort
den toegegeven dat het Japanse leger
koreaanse vrouwen voor de prostitutie
versleepte (dokumenten hierover zijn in
het archief van het japanse ministerie
van defensie) en zich daarvoor bij het ~;, ·
zuid-koreaanse parlement verontschul- 1f.·;-.i...;;...,-,,m1j
digd. Toch verdedigt zij nog s teeds de
mening , dat alle schuld van de Japanse
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- De publik.atie in de Japanse krant
volgt op berichten over Koreaanse
vrouwen. In januari van dit jaar had~
Japan aan Korea zijn excuses aangebo- [fs
den voor het prostitueren van zeventig-~
101 tweehonderdduizend Koreaanse tie- ·,
nermeisjes voor de Japanse soldaten d.ie
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Chi··
n3 wnren eeleeerd.

Er zijn probleaen: aet de bus, de levensaiddelen,
ontelbare dagelijkse dingen. Voor lij echter, uit de VS
en dur uit de mrte qeiieenscbap aflcoastig, is het
aakkell jker ae aan te passen. In Harle1 beeft een
gekleurde un llnder kans 01 40 te wrden dan ffil un
in Banqla Desb. 25t van de gekleurde aannen uit llarlea
iit gevangen of Is onder toezicht geplaatst. Boe
aoeili jk de situatie op CUba ook is, tot nu toe is er
geen ussa-werkloosheid en niet dat vrede, 1inlote
daqelijlts geweld dat de steden in de VS regeert. Op het
ogenblik is doodsslag of 100rd, doodsoorzaak nr. l
onder gekleurde Alerikanen. Ik ken beide kanten, dat
bedoel ili: als ik zeg dat ik beter Det tekortkolinçen
kan oaqaan en dat ik op veel dingen gelatener kan
reageren. Het valt 1i j aakkeli jker op bepaalde dingen
lang te wacllten olldat ik
geen illusies beb over boe
het leven in de zoqenaalde
ontwikkelde kapi talistiscbe landen eruit ziet.
De aensen bier zijn net als
~
vroeger niet aqgressief ot
jaloers, te voelen zich niet
gestoord door buitenlanders.
Ik heb het gevoel dat ik de
CUl>anen zeggen kan dat ik
bier in politielce balling·
schap ben zonder dat de
aensen bang zijn dat ik iets ....
van ze afpak. ondanks alle
bezuinigingen is het niet
zo dat er breed gevoelens
van afqunst zijn ontstaan,
deuren en ruen gaan 's
nacllts niet op slot en ik
leef net als vroeger heel ontspannen op CUba.
De vrouwen hebben tonder twijfel grote vooruitgang
geboekt. lloaenteel verken n:o111,-en op bijna elk terrein
en ze verken duidelijk efficienter dan aannen. Aan de
universiteiten b.v. werd het niveau verlaagd todat
aannelljke studenten gelijke kansen hadden, oadat
aangetoond was dat vrou-1en de beste werkstukken
schrijven en in stresssituaties er beter uit koaen. De
regering beeft veel gedaan 01 gelijke oastandiqheden
voor de beide seksen te realiseren. Vrouven die verken
vorden heel weienli jk ondersteund, door creches en
kleuterscholen en hulp bij het oplossen van ontstane
probleaen. In het daqeli jlts leven is het delen van de
verantwoordelijkheid voor het huishouden en de opvoeding van kinderen echter louter theorie. Kannen bier
dragen noq lang niet de verantwoordell jkbeid die
wenselijk geacht wordt en in bet partijprograau ligt
vastgelegd. Volgens lij is de deelnaae van aannen op
deze gebieden absoluut lliniaaal, hoewel de verdeling op
dit gebied in de toqebeten revolutievetqevinq door de

qezinswet strikt geregeld is.
In ·een toespraak op de derde partijdag beeft Fidel
uitdrukkelijk aanqeqeven boe belangrijk bet is dat bet
aandeel van vrouwen en gekleurde Dell5ell, gerelateerd
aan de totale bevolkinq, precieter wordt vertegenwoordigd, zowel op het werk als in het openbare leven.
De vooruitgang op dit gebied vordert heel langzau, de
eisen zijn noq lang niet vervetenli jkt en het uchislo
is nog steeds springlevend.
Boe d jll de verboudillgell onder de n:OlllleD? Bestaat er
toiets als solidaire n:ou11e1miendinscbappen of is het
qez ill nog steeds o,erbeersend? Is er een
-,rouvenbeweqinq 1oals in de VS?
Het getinsleven staat onbetwist op de eerste plaats,
aaar tegelijkertijd is er grote solidariteit tussen
vrouwen, een praktisch vriendinnenscbap in veel
daqelljkse zaken. Bel is
b.v. vanzelfsprelcend dat
de buurvrou.en aan de
deur koaen en ae waarscbu-.;en als er plotseling
aardappels op de aarkt
1 i jn en als er na lange
tijd veer toaaw tijn te
tri jgen kun je er teker
van zijn dat iemand
to.aten voor de anderen
aeeneut olldat te er ,an
uit gaat dat die ze beslist graag willen heb·
ben, en die vil ze dan
niet doorverkopen, die
krijg je gewoon. Ik vind
dat er een sterke betrou-.bare solidariteit
onder vrouwen bestaat,
thuis en op het verk. Set bewsbi jn over vrou-.enzaken
is op CUba niet 10 boog als in de vs. er is geen grote,
en 1elcer geen lllitante vrouvenbeweqinq, zoals intussen
in vrijwel alle geindustrialiseerde landen en ik vas
toen ik op CUl>a kwaa behoorlijk gescbockeerd vooral
over de stijl van de Fl!Ct*. De FIIC is heel vreedzaaa en
het grote versdlil aet de vrowenbeweqing in de VS is
dat de vrou-,;en in de VS veel directer aan de strijd
deelneDell, aeer deel uitlaken van de hele politielce
dis-cussie en aeer verbonden ti jn aet de strijd voor
ge-lijkberecbtlging op alle gebieden. Dat gebeurt op
een agressie1ere aanier als bij de Fl!C, naar de stoot·
richting li jkt aij toch dezelfde. Binnen de FIIC was er
een conflict over een bestaande reqelinq volgens lie.lke
ieaand die in het ziekenhuis ligt het recht beeft een
fa1ilielid bij zich op de kaaer te hebben, die verzor·
qend i;erk o,er kan neaen. Deie taak wordt traditioneel
door vrou~en 1erricht. t:nltele vrouwen in de FIIC hebben
zich er tegen verzet dat datzelfde recht ook door aanneli jke faliUeleden Jean worden opqeeist, olldat ze

gewoon geen aannen op een ziekenzaal net 2 tot 4 rieken
willen hebben. Veel ziekenhuizen hebben dit gelijke
behandelingsbesluit sowieso zelf al geboycot.
Bij dit soort problenen a.aq je niet vergeten dat op
CUba voordat er qrote vorderingen werden gemaakt vat de
eaancipatie betreft, er eerst heel andere probleaen
110eSten worden opgelost. Zo was het nodig dat de aannen
principieel accepteerden dat bun vrouv of vrou-.en
11.berbaupt buitenshuis gingen verken. De vro1uen noesten
aet heel andere condities oggaan voor re over werkelijke gelijkberechtiging konden spreken. Ze hebben dit
proces 011SCbreven als •stap-voor-stap•-proces, dat zicb
fundaaenteel onderscheidt van wat er in de Westerse
kapitalistiscl!e landen gebeurt. De iou het zo onscbrijven dat daar een vrowelijke arbeidsmcht bestaat d.ie
niet door bewstwordinq of revolutlona.ire eisen is
ontstaan aaar heel banaal vanuit econoaische noodzaak.
Op CUba zijn er tot nu toe geen duidelijk feainistische
orqanisaties, geen lesbisché orqanlsaties of dat soort
groepen die in het kapitalistische Weste.n tin of aeer
geaccepteerd zijn. Op CUba is er enkel de 'step by step
- bit by bit'-lijn, en in geen geval de •crasb'· Ujn
zoals in de kapitalistische landen, die onder de daar
heersende 011Standigbeden onveraijdelijk is. Als ik
terugdenk aan de straatgevechten in verband net de verscherping van de abortuswetgeving in de VS, dan is zoiets op CUba ondenkbaar oadat zulke restriktieve
abortuswetten bier niet bestaan. In de grond van de
zaak is de gelijkberechtiging van •1rou\/en redelijk
gevaarborqd, die grote verschillen in bet openbare
leven en de arbeidssector beb je bier werkelijk niet,
ook al is er in de privé-sector noq veel seksisae,
rolverdeling en aacbiSllO. Set is noq steeds heel
10eilijk daar greep op te krijgen.
Kun je ons vertellen of er volgens jou racisae voorkolt
op CUba en zo ja, boe dat tot uiting kolt?
Ik denk dat je de dingen roaantiseert als je gelooft
dat een staat die gegrondvest en opqebowd is op het
slavenbouderssystee11 binnen een strijd van 30 jaar het
racisae uit de wereld kan helpen. Dit klassedenken bestaat noq steeds, een bewstdjn en gedrag dat siapelveq als bourgeois kan worden besteapeld. liet naae het
racisae dat op CUba een lange, lange traditie beeft zal
zeer zeker niet van de ene op de andere dag verdwijnen.
Aan de andere kant wordt racisae bestreden door de
regering, ze hebben vat dit punt betreft heel duidelijk
positie gekozen en zicb daarna gedragen. Het be.ustiijn
over raciste zal noq veel sterker 10eten worden, aaar
ik denk ook dat dat gebeurt. In Juni beb ik deelgenoaen
aan een conferentie aet als theaa 'ras, klasse en
sekse' ; het indrukllekkendste was boe weinig defensief
de sprekersters het tbeaa aanpakten, heel anders dan de
sprekersters uit socialistische landen dat doen. De
socialistische landen doen imiers dikwijls poqinqen
bestaande problel!ell van tafel te vegen, dat vil zeggen
dat ze seksisae, raciste etc. vel verbaal en openlijk

veroordelen en ernaar vervi jzen dat het bestreden
110rdt, aaar de probleaen die in het land voorko11en,
verbergen. De zie een tendens dat dat in CUba langm1erlland ophoudt en de discussie eerlijker i.'Ordt. Je
110et echter ook zien dat het racis11e dat in CUba voorkollt niet datgene is vat aen doorgaans onder racisae
verstaat. Het is tot nu toe to dat er geen ra.clstische
organisaties bestaan, geen rassenonlusten. Ik heb de
indruk dat de aensen op CUba aeer bereid 1ijn eerlijker
01 te gaan eet de probleaen, nalllikeuriger te onderzoeken vaar dergeli jk gedrag vandaan ko1t. Aan de ene
kant is het gebaseerd op de vitte doninantie, aan de
andere kant op eurocentrisae, vooral daar vaar het zich
beroept op het aarxislll!-leninis11& of op esthetische
vaarden of culturele karakteristieken.
P.aul castro beeft een niet ais te verstane toespraak
gehouden waarin bij aet nane inging op de noodzaak je
sterker als tot nu toe teqen racis11e in al djn •1men
in te zetten. H.lj refereerde in het bijzonder aan
vrowen en gekleurde eensen. Deze houding kout ook tot
uitdrukking in het partijprograua. De nielllie openheid
slaat niet 10 1eer op de CUbanen op straat, daar wordt
van oudsher openlijk over van alles en noq wat gepraat,
aaar ueer op de partijtop, de leidende posities, cessen
eet orqanlsatorische taken. De zou noq een keer willen
benadrukken dat deze nieuwe openheid ook in inte.rnationale verbanden lijn neerslag vindt.
01 noq een keer op het eurocentrisae terug te konen,
tot nu toe varen de vooronderstellingen waaruit gewerkt
werd, eurocentriscb, gebo11'1d op Ellropese oastandigheden
en voorwaarden. In veel gevallen vas het 10 dat de
verkeerde ideeën niet gecorrigeerd werden, vat het
114IXisae-leninisae heel goed gedaan beeft, b.v. door de
verschillen tussen Ellropa en Afrika nall',keuriqer te
onderzoeken, aaar aen beeft jarenlang geprobeerd de
verschillen tot een ainimm te beperken, net te doen
alsof alles hetzelfde was en geprobeerd het Europese
historische IIOdel op de rest van de wereld toe te
passen. Dat was verbonden aet een Europese denktrant en
de tendens oa Europese denkers, belden en leiders voor
te trekken en te vergeten dat deze leJISeD teer zeker
ook in Afrika, Azie en Latijns-Aaerika bestonden en
bestaan.
Er is een tendens dat !lensen zich aeer aet deze landen
bezighouden, hun geschiedenis bestuderen en zich realiseren dat daar ook denkende 1ensen bestaan die niet
alleen grote bijdragen aan de revolutiona.ire strijd
hebben geleverd, aaar ook in intellectueel opzicht, in
de vo111 van steun aan de wereldvi jde revolutiona.ire
•;etenschap. Dat wordt tot nu toe 10 veel aoqeli jk genegeerd en gebagatelliseerd. Het gaat zelfs zo ver dat in
boeken uit de Sovjet-Unie en de andere socialistische
landen de intellectuele creativiteit in de '3e wereld'
behandeld wordt alsof het gelijk staat aan nul. Deze
Ellropese bevoorrechting is overweldigend, zo wordt b.v.
in een filosofische encyclopedie Herbert llarcuse genoead, terwijl Mao Tse Toenq heleaaal wordt weggelaten.
Het is voor ai j onbeqri jpeli jk dat zoiets in de 20Ste

eeuw noq aoqeli jk is. ftm teqol1 jk ko1 ik echter
zoveel - vitte - aensen teqOJ1 die zeggen: nou ja, vij
hebben toch 1m aool de top bereikt. Ie zijn niet
bereid de geschiedenis te recapituleren, hoewel het
,olstrekt niet vaar Is dat het grootste deel ,an de
geschiedenis in Europa plaatsvond. Br is een boek uit
de USSR dat vorig jaar in het Engels is vertaald en
waarin de aiddeleeuven worden behandeld. Afrika kolt er
niet eens in voor!
De 1ensen in de '3de wereld" denken dat er een verband
bestaat tussen eurocentris1e en raciste, en dat juist
doordat in de huidige aedia l anden als de VS, Frankrijk
en Groor-Britannie de doiinante rol spelen en het
18Iendeel van deze aedia beheersen, de vitte landen
opnieuv de beqe10nie consolideren.

~

lliljoenen aensen uit 'lde wereld'-landen krijgen bun
geschiedenisonderwijs uit Aaerikaanse fihs, die er een
volslagen onwerkelijke gescbiedsscbrij,inq op na houden, op leugens gebaseerd. Het aaakt niet uit of het
over Afrika gaat of over gekleurde aensen in de VS, de
geschiedenis wordt zo verqeqeven, 01 een internationaal
i1perialistiscb systee1 in stand te houden. 01 de racistische ideologische arrogantie te handhaven die de
basis vont 01 de iaperialistiscbe uitbuiting ,an de
'3de wereld' te rechtvaardigen. Er is een boop geestkracht in dit zoqenaaade derde deel nn de wereld, die
vindt dat de aensen beginnen aoeten iets teqenom dm
fiktieve hiqb-tecb- ideoloqie te stellen, dat er een
'lde wereld"· beveqinq zou aoeten zijn, die de ideologische kracht van aensen uit de 1 3de wereld' (b)erkent.

