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De Vonk is ongeveer 2 jaar geleo en 
opger icht. Ze willen kultuur kom
bineren met axie. Ze zijn gein
spireerd door Cable Str eet Oeat 
(UK), Antifascist Action (UK) en 
de Auto nome Antifa uit d u itsland . 
De naam de Vonk komt van het radi
kaal socialistiese blad "de Vonk " 
uit de 2e wereldoorlog. De · 
tegenwoordige Vonk heeft niet zo'n 

_nauwomschreven politiek programma 
'als de vo nk van toen . Ze stellen 

s t r i j dpun t e n . 
Ze doen d e volge nde dingen : 
- Kultu rele manifesta ties, voo ral 
muzie kfestiva ls . 
- Nazileuzen/tekens o verschilderen . 
- Ondersteunen van ander e groepen. 
- Ze maken T- shirts e n emblemen en 
verspreiden ook T- shi rts v an ander
en . 
- Zichzelf infor meren d . m. v . abo' s 
op äiverse binnen- en buitenlandse 
bladen • 
- Een lespakket voor scholieren v an 
14 tot 22 jaar, vaak in samenwer k 
ing met het a nti - discriminatieburo 
in a rnhem. 
-Ze willen een v r aagbaak worden op 
het gebied van kul tuur. "dit houdt 
in dat we bijhouden wat ' goede ' en 
' foute ' aktuele kunstuitingen zijn, 
en dit onder de aandacht brengen" 
- Ze willen een lijst maken met kun
stenaars en artiesten die zich op 
de één of andere manier uitspreken 
tegen fascisme, sexisme en racisme. 
Een toekomstplan i s een rijdend 
informatiecentrum oprichten om een 
breed publiek te kunnen bereiken . zich ten doel te strijden t egen 

racisme, fascisme en sexisme . Ze 
vinden dat deze 3 dingen veel met 
elkaar te maken hebben en hebben 
niet een bepaalde volgorde 

0

Al deze i nformatie komt uit de laat
ste nieuwsbrief van Hotel Oosch (die 
gekleurde) . 
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De Vonk, organisatie tegen racisme , fascisme 
organiseert een multi-kultureel f es tival met 
' het vluchtelingenbeleid van de Wes t e uropese landen, en 
Nederland in het bijzonder'. 
Een o nderdeel van deze dag is de forumdiskuss ie ' s middags, 
o . l.v. advocate Diana de Wolff. Samen met de Vonk wil zij 
groepen die medeverantwoordelijk zijn voor het huidige vluch· 
telingenbeleid konfronteren met de konsekwenties daarvan. 

Het dag- en avondprogramma ziet er als volgt uit: 
13.00 uur Opening door de Vonk 
13.05 uur Forumdiskussie, o nder leiding van advocate Diana 

de Wolff 
uur Pauze met optreden van folkloristiese dansgroep 
uur Vervolg Forümdiskussie 
uur Optreden van toneelspeelster Marlies 
uur Gezamenlijke veganistiese maaltijd uit de keuken 

van Willem een. 
Opening avondprogramma De Vonk 
optredens van: 
Hellen Gill & Friends, een Surinaams-Antilliaanse 
vrouwen band 
Kith & kin, een Schotse folkband 
Odi Odi, een Nederlandse Ska - band 

. . IPodiumwisselingen met het Ministerie van Onzin; 
;J:i ·. · · .··. · .. ·. pol~tieke sketc;=hes. met b7trekking to~ de proble-
qn ..-"' · · · ·., matiek van racisme, fascisme en seksisme . 
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Hier is dan-eindelu'k het beloofde stuk 
over het inmiddels al 16 jaar gekraa~ 
te woonwagenkamp aan het Hoendiep. 
Zo'n 30 jaar geleden was het stuk grond 
van het bedrijf Enceha. In het midden liep 
een spoorrails waarop chemische stoffen 
werden aangevoerd. Daarmee werd erg on
zorgvuldig omgegaan; de laatste resten 
werden weggegooid en vaten en jerrycans 
op het terrein omges poeld. Daardoor zijn 
vluchtige gechloreerde aromaten en zwar 
metalen de grond ingetrokken (benzeen, 
tri , pax en carbuleëm). 12 j aar later wer 
de oude directeurs villa gekraakt . Erom
heen was het toen nog één en al moeras. 
Weer 2 jaar later kwam de eerste woon
wagen erbij staan. Langzaam begon he 
wat leefbaarder te worden omdat door 
de inmiddels al meerdere bewonersters 
puin en zand was gestort . De planten 
begonnen toen ook wat beter te groeien~ 
Nu is het 2 hektare grote kamp uitge
groeid tot een voor en achterterrein 
een weiland met een bokken-, geiten en 
ponywei, tuinen en een speelplaats'\ 
voor de kinderen. 'f}::,'- /. 
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Er zjjn hier vaak bo

ringen gedaan naar het 30 meter diep 
gezakte gif. Aan de oppervlakte merk 
je daar niets van. Zomers is dit één 
van de mooiste stukjes van de s tad Grón. 
Veel kinderen zijn hier opgegroeid en de 
meste mensen wonen hier al S tot 10 jaar . 
Er staan veel authentieke pipo-/zigeuner
wagens. Er woont een houtsnijwerker en 
smid. Veel mensen zijn bezig met het op
knappen van hun wagen, tuinieren etc. 
Het onderlinge kontakt is goed. Er wor 
den gezamenlu'k feestjes gehouden, paden 
aangelegd en met elkaar gekletst. De 
faciliteiten zijn ook beter. Om de zoveel 
tijd word t er gas gehaald , de meesten heb
ben water er zijn 3 wasmasjienes en or ia 
een douche-/bad-/pleehok dat door een paar 
mensen wordt gebruikt . Er zijn er nog 2 in 
aanbouw. , .. 

Hoe-dat -p;e~i"e~t~~"'e~~-;_;~i;~t ~~~ · 
-allemaal nogal vaag is . Het is een strijd 
: tussen de gemeente en de provincie . De 
· provi nciale milieudienst zei vorig jaar , 
da t als de sanering van de grond meer als' 
10 miljoen gaat kosten het overgaat naar 

:de staat. Die heeft een prioriteitenlijst 
jwaar wij op nummer 13 staan . Da t het meer 
als 10 miljoen gaa t kosten is zeker. Nu 

·heeft de provincie onderhands door middei 
. van subsidies en bouwpot het geld bijelkaa 
ig:kregen. Zij willen dat de gemeente, die 
jllll.n of meer failliet is, zegt dat de ver
jvuiler moet betalen . Die procedure duurt de 
;Provincie te lang, volgens hen is er gevaar 

l
·da t het gif zich uitbreidt. Ze hebben zeker 
nog nooit bedacht dat het er al 30 jaar of 
langer ligt. De gemeente vind dit geen prio-rs . 

_ ·-· _ ___ en wil volgend jaar met het saneren 
- • · · ·. r·van het Aa(l..runolterrein beginnen (èèn van 

•• · de zwaarst verontrei nigde gebieden in Grón) 
Er is nog geen bouwplan voor VOGELVRIJ. 
fabr iek kan niet vanwege de buurt. Voor 
huizen krijgen ze geen hinderwetvergunning. 
En kantoren zijn economisch onaantrekkelu'k 
omdat.,het terrein i n een uithoek ligt. De 

• buur t wou een winkelcentrum maar dat is al 
van de baan. De suiker-unie wou een parkeer
plaats voor bij de fabriek maar zij hebben geen 
poen meer nadat de suikermarkt is ingestort . 
Het enige wat overblijft is een school. Daar 
hebben we er pas 3 van i n de straat dus waar-

is 

van het kamp 
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DE LUCHTMOBIELE BRIGADE 
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Toen de Koude Oorlog ten einde liep, 
zaten de westerse militairen met de 
handen In hun haar. Want met de 
'lijand was nu immers ook de legitima-
11e vo<X de, volstrekt uit de hand gelo
pen, eigen bewapening verdwenen. 
Het spook van de creigende drasti
sche bezuinigingen op de defensie
uitgaven hield menig NAVO-generaal 
nachten uit zijn slaap. Er zat maar een 
dng op: er moest een nieuwe vijand 
komen en een nieuwe, daarop geën
te, militaire strategie. 

En dus werden alle registers van de 
militaire propagMda voluit openge
trokken. Kosten noch moeite werden 
gespaard om de publieke opinie er
van te overtuigen dat nieuwe gevaren 

de wereld bedreigden: de wereld
handel In drugs, het groeiende islami
tische fundamentalisme, de opruk
kende regionale groolheden en 
nieuwe kernwapenlcW1den Alleen een 
peperduur bewapende krijgsmacht 

zou de .gevaren kunnen keren. De 
daavoor benodgde strategie werd 
samengevat met de term 'snelle In
terventie'. De rijke wereld wil met M
dere woorden In staat zijn overal 
effektief en vliegensvlug militair te 
kunnen lngijpen, waar haar machts
politieke en/of ekonomische bèlen
gen In het gedng zijn. 

DE NAVO 
Om de strategie van snelle interventie 
vonn te geven, besloot de NAVO tot 
de oprichting van de Rap Id Reaetlon 
Forces. De landmachtkomponent 
hiervm wordt gevormd door het ACE 
Rapld Reaetlon Corps (ARC). Deze 
eenheid, die in 1994 operationeel 
moet ZJ'jn, zal bestaan uit vier divisies 

geleg~rd worden. 

van elk 15.000 mili
tairen, aangevuld 
met een onder
steunend squa
cron jachtvlieg
tuigen, een vloot
eskader en trans
portvoorzieningen. 
Het gehele RCC 
van zo'n 70.000 
mcW1schappen zal 
onder Brits com
mando stacW1 en 
voor het overgrote 
deel in Duitsland 

Twee van de vier divisies zullen een 
multinationMI karakter dragen. Een 
zuidelijke civisie zal bestaan uit troe
pen uit Italië, Griekenland en Turkije, 

• 

een noordelijk uit troepen uit Groot 
Brttlannlê, Duhsland, Belgë en Ne
derland De noordelijke dvisie staat 

eenheid, een geniecompegnie en een 
logistiek element Eén bataljon is mo
bilisabel Het geheel omvat in vredes

SNELLE INTERVENTIEMACHT NAVO 
tlïd 21 00 militairen, in 
oor1ogstlid 3000. Ven
wege de hoge eisen, 
die aan het personeel 
worden gesteld, heeft 
Defensie besloten 
geen denstpllch11gen 
in de eenheid onder te 
brengen. Dit heeft als 
bijkomend voordeel, 
dat bij een eventuele in
zet ven de brigade 
geen toestemming 
vooral van de Tweede 
Kamer is vereist De 
Luchtmobiele Brigade 
moet in 1994 operatio-

Eerste.divisie 
Brolse panterdivisie met omstreeks 
15.000 mansehawen. _v 1 
9eleoerd in Duitsland ,r 

commando's en 
mariniers 

MOQelijk een •lilde dMsie 
mei Amerikaanse 
landstrijdkrachten 

Mullionarionale älVisie mei 
Italiaanse. Griekse en Turkse 

troepen 

onder Brits commando en moet bin
nen enkele dagen inzetbaar zijn in het 
gebied tussen Noordpool en Middel
lMdse Zee. Het NAVO-verdrag uit 
1949 maakt het optreden van NAVO
troepen buiten dit gebied (voor
alsnog) onmogelijk. Militare interven
ties buiten Europa zullen dus niet on
der de NAVO-vlag, maar onder die 
van bijvoorbeeld de West-Europese 
Unie (WEU) of de Verenigde Na1ies 
(VN) uitgevoerd moeten worden. 

NEDERLAND 
Nederland was weer eens het braaf
ste jonge~e van de NAVO-klas door 
als een van de eerste landen tot de 
vorming van een eigen snelle inter
ventie-eenheid over te gaan. De Ne
derlandse regering besloot de 11 
Pantserlnfanteriebrigade van de Ko
ninklijke Ll\ndmacht te vervangen 
door de nieuw te vormen 11 Lucht
mobiele Brigade. Deze zwaarbewa
pende eenheid zal zijn opgebouwd uit 
drie inranteriebataljons van elk zo'n 
650 mMschappen, een vuursteun-

neel zijn, maar de eer
ste eenheid werd al in september 
1 991 gevormd en het eerste bataljon 
zal volgens plan al in 1993 van de 
grond komen. 

De bewapening van de brigade zal als 
volgt zijn opgebouwd: 40 zwaarbe
wapende hellkopters; 30-40 trans
port- !J" observatlehellkopters; 'ZTO 
luchtmobiele speciale voertuigen 
(LSV's, lichte terreinvoertuigen); anti
tankwapens lange dracht TOW (be
reik tot 2000 m.); antl-tankwapens · 
korte dracht Dragon (bereilsJot 1 000 
m. - te vervangen door het Medium 
Range Anti-Tank Weapon 11/flAl); 81 
mm mortieren; Stlnger luchtdoelra
ketten; nachtzichtapparatuur; specia
le rugzakken. 

De kosten worden voorlopig op zo'n 
6 m Ilja rd g u Id en geschat, waarvan 
meer dan helft voor de aanschaf van 
de helikopters (het plan is overigens 
om de heli's voor de eerste tijd te 
leasen). Welke helikopters zullen wor
den aangeschaft/gehuurd is nog niet 
bekend. Wel heett de Franse land
macht inmiddels voor de opbouwvan 



de Luchtmobiele Brigade tien Gazel
le-helikopters, kompleet met beman
ning, insln.Jkteurs en ondersteunings
middelen, aan Nederland te huur aan
geboden. Als observatiehelikopters is 
gekozen voor de, op de vliegbasis 
Deelen gestationeerde, Bölkow 80-
105 helikopters, waarvan onlangs een 
achttal bij een aanslag door de ak1ie
g-oep "Alle Politieke Gevangenen in 
Nederl811d Vrij" beschadigd 'Nerd. • 

Voor het transport van de troepen 
wordt gedacht aan de aanschaf van 
twee zeer grote, t'Nee gote en zes 
middelgrote transportvliegtuigen. 
Daarnaast wil Derensie de mogelijk
heden om In tijden van spanning cMe
le "1iegtulgen te vorderen verge
makkelijken. 

Met het werven van personeel is on
der1ussen begonnen door middel van 
een spektakulaire spot op de televi
sie. Als speciaal lokkertje wordt ver
meld dat de militairen van de 
Luchtmobiele Brigade 2ich met een 
rode baret 21Jllen mogen tooien. De 
eenheid wordt gelegerd op de Oran
jekazerne In Schaarsbergen. De 2 
sq.iadrons bewapende helikopters 
zullen gestationeerd worden op GIi
ze-Rijen (tot 1996 op Soesterberg) 
evenals het squadron 80-105s (nu 
'lOQ op Deelen), het sq.iadron trans
porthelikopers en het luchttrans
portsquadron knjgen de vliegbasis 
Eindhoven als thuisbasis (tot 1996 
Deelen). De vliegbasis Deelen zal ge
bruikt worden bij oereningen van de 
brigade op en boven de Glnkelse en 
Eder Helde (de provincie Gelderland 
, eelt hiertegen overigens inmiddels 
geprotesteerd). Ook de Waddenzee 
is genoemd als oefenlokatie voor de 

1 eenheid. Tevens heeft Derensie aan-
. gekondigd dat alle bestaande 
l Iaag"1Ieggebleden voor helikopters 
'Tlet de komst van de Luchtmobiele 

j Brigade intensiever gebruikt zullen 
Morden. 

De luchtmobiele Brigade dient in de 
eerste plaats als Nederlandse bijdra
:;ie aan de multinationale luchtmobiele 
divisie van het ACE Rapid Reaction 
~orps van de NAVO. Maar Derensie 

. ~J ,~· ... 
~ stelt uitdrukkelijk dat de brigade ook 

-:;:,;· r buiten NAVO-verband, en dus ook 
· / · · \. buiten het NAVO-verdragsgebied, in-.·,...::-::::>-.,.~ , · '¼,~ zetbaar moet zijn. Daarbij wordt In , •,.1,-.':(./: / f::. 
'-----'---'·- - ·- eerste instantie gedacht aan inzet in 

het kader van de WEU, de VN of bij 
humanitaire hulpakties. 

Het operationele deel van een lucht
mobiel lnfariterlebataljon moet binnen 
t'Nee tot drie dagen ingezet kunnen 
worden in een operatiegebied tot op 
zo' n 2000 km. afstand, en binnen vier 
dagen als het operatiegebied op 4000 
km. a'stand ligt Na de snelle inzet 
moet de eenheid voor ten minste 48 
uur in staat zijn de strijd zelfstandig te 
voeren. 

Met de oprichting van de Luchtmo
biele Brigade toont Nederland dui
delijker dan ooit tevoren de 
bereidheid om overal ter wereld mili
tair in te grijpen. 

TOTAAL\A/EIGEREN 

Oorspronkell)k zou dinsdag 7 sentember ~en IOIM.1-vetgernar uil Groningen moelen voorkomen bij de 
rcchlbank In Arnhem. Eon m~nd 001<.t~r ;;;.d l,iJ zich lülon oppakt;en. De ver.vachting was dat hel wet 
enkele maanden zou duren voordal hrj ''""r '"'I 1ou zl!"'- f.lMr "" drie daqon gesleep door hall 
Neder land werd Ic mei con dagva.1rc.Jlglng na.ir hul; gctluurd Die rJagvaardlging was dus voor 7 
seplcmbl?r. Grool vias dan ook de •,crrnt>in~r -:lto en!,ele r1tlgPn ,ianr•oor door de brievenbus vtel; 

Geachte heer 

Op donderdag 3 september jl. ben ik gebeld q,oor de Voorzitter 
van de Milita ire Kamer van de Rechtbank i n Arnhem . Deze ver
telde mi j dat jouw zoak voorlopig zal worden uitgesteld (tot 
15 december; over het preci eze tijdstip krijg je nog bericht) . 

-De reden is de volgende: er i s een wetswijziging op komst, 
waardoor in de toekomst totaalweigeraars vermoedelijk n iet 
meer strafrechtelijk zullen wor den vervolgd; de Rechtbank wil 
die wijziging :1fwachten. Verder is het zo dat in een verge
lijkbare z.aak t!:?n klacht is ingedi~nd bij de Commissie voor de 
mensenrechten . n Genè ve, waarbij een beroep is gedaan o p 
ongelijke beh,,ndeling ( waarom Jehova' s - getuigen die weigeren 
dienst te weigeren wel vrijstellen e n totaalweigeraars stra f 
rechtelijk vervolgen?) Die procedur e is nog niet afgerond. De 
uitslag van dl~ procedure is bepalend voor de strafzaken tegen 
t otaalweigera~rs . Dat is de reden dat de Rechtbank in Arnhem 
voorlopig de ~a~k tegen jou niet wil laten doorgaan. 

Je hoeft dus dinsdag a.s. n.1.tl naar Arnhem te komen . 

Met ~riendelijke gr oeten, 

Wal dil gaal belekenen voor de mensen die lolootwei~eron is dus nog niol duidelijk. HopellJk Is hel 
allemaal wel voor 15 december rond. Meer nieuw, zal zo sret hlog~IIJk volgen. 

:i.ede.rerke rs •orden. vri~ndtl ~ 
verzoent alle voor handen komend àateriaal 
oetrefl'ende het ., erkelij:te ;nicht van net 
le~1r te verzaccelen en te puolict:-en , 
t eneinde anderen er··,an t.1 o ver tui JJ eD hoe 
de aaken tterktllJk lluen: nie t ~oed. 
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Vluchtelingen Filmfestival 
10 t/m 30 september-1992 

Notorious Film_ organiseert in samenwerking met - en 
ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van -
Vluchtelingenwerk Nederland een festival van films 
over vluchtelingen. Het festival duurt van 10 t/m 30 
september en draait in 11 . theaters door heel 
Nederland. De RKZ bios vertoont hieruit een selectie 
van zeven films, waaronder vijf titels die nog nooit in 
Groningen te zien waren. 

Over de filrr.keuze merkt de organisatie het volgende op: 
"Het festival moet aanleiding geven tot discussies over 
'vluchten'. Om dit te stimuleren willen we kiezen voor 
films die discussie opröepen omdat controversiële 
standpunten worden ingenomen. De titels die op het 
progra_~ma gezet zijn geven daar genoeg 
mogehJkheden voor. De meeste films beperken zich 
bepaald niet tot het tonen van de hopeloze toestand 
waarin een groep mensen of een persoon zich bevindt, 
maar laten juist zien welke pogingen ondernomen 
~ord~n om uit moeilijke, soms zelf levnsbedreigende 
sItuatIes te raken. Bijna alle titels dragen bij aan het 
inzichtelijk maken van angsten en verlangens van 
vluchtelingen ... • 

gasten 
Een festival is geen festival zonder gasten. Op 
maandag 14 september zullen de reg isseurs van RAHA. 
A PRAISE TO UPRISING en HET GLAZEN MASKER bij de 
voorstelling aanwezig zijn om hun films toe te lichten 
en vragen te beantwoorden. De komst van Michael 
Klier op maandag 28 september ûeERALL 1sr es 
BESSER, wo WIR NICHT SIND is nog niet zeker. Let 
hiervoor op aankondigingen in de pers. 

----~~m~-~-------r---------~~~------,~------------

tentoonstelling 
Tijdens het festival zal een tentoonstelling te zien zijn 
over het wel en wee van asielzoekers In Nederland. 

brochure 
Bij het festval Is een uitgebreide brochure verschenen, 
met filmbeschrijvingen, foto's en achtergrondartikelen. 
De brochure Is in het dagcafé te ko')p voor f 2,50. 

·PROf?RAMMA 

) 
· maandag 14 september 

RARA, A PRAISE TO UPRISING 
regie: Farrokh Majldl 

vooraf: HEf GLAZEN MASKER 
regie: Hoessein Sewdln 

dinsdag 15 september 

OSTKREUZ 
regie: Michael Klier 

maandag 21 september 

DRACHENFUTIER 
regie: Jan Schütte 

dinsdag 22 september 

GUESTSOFHOIELASIDRIA 
regie: Rez~ Alamehzadeh 

Nederland/USA/Turkije 19jkleur, 103 minuten 
Nederlands ondertiteld. 

. Hotel Astoria is een klein g zelig hotel in lstanbul waar lraniêrs 
die hun land zijn ontvlucht wachten op de kans om door te reizen 
naar Europa of Amerika. De film volgt de wederwaardigheden van 
een onderwijzersechtpaar en toont op documentaire I wijze de 
tragiek van het gedwongen wachten, het hopen op visa, het kopen 
van valse papieren en de heimwee naar Iran ... 
Reza Alamehzadeh baseerde de film op zijn eigen ervaringen als 
tijdelijk banneling in Turkije. Hij woont sinds 1983 In Nederland. 

maandag 28 september 
' . 
ÜBERAlLISrESRESSER, 

WO WIRNICHrSIND 
reg{ e: Michael Klier 

Duitsland 1989, zwart/wit 74 minuten, Engels ondertiteld! 
Warschau 1988. Jerrt wil emigreren. Op de dag voor zijn vertrek 
ontmoet hij Ewa. Op weg naar de Verenigde Staten strandt hij in 
Berlijn. Hij leeft daar, met een aantal andere Polen in erbarmelijke 
omstandigheden. Dan ontmoet hij Ewa opnieuw, maar zij verdwijnt 
zonder een adres achter te laten, teleurgesteld in het leven in het 
Westen. Jerrt echter is het land van zijn dromen nog niet 
vergeten ... 

REGISSEUR MICHAEL KLIER IS AANWEZIG 
OM DE' FILM TOE TE LICHTEN EN EVENTUELE 
VRAGEN TE BEANTWOORDEN. (O.V) 

Michael Klier (1943, Kar1ebad Tt)ettloslowak4t) woord• enkele jaran n parijt en 
· wendt daar o.uls auisleli van TIU!aut bij dens U PEAU DOUCE Van 1969 kit 

1973 studeerde hil geschiedenis en filosofie aan de FU 8ef1in. Vanaf 1970 maald hij 
korte lims eo vanal 1983 speeUms. Momenteel woont Klier in Betfp,. 
Films: Der Aiese (1983), En Pwa11 (1984), Hotel îll)es (1986), Uberall is1 es besser 
wo wil' nicht sind (1989), OstXllluz (1992l 

dinsdag 29 september 

1DUKIBOUKI 
regie: Djibril Diop Mambety 

Senegal 1973, kleur 90 minuten, frans ondertiteld! 
TOUKI BOUKI Is een soort mentale reis van de hoofdpersoon en 
dientengevolge een reeks wonderlijke associaties van beelden en 
geluiden. Deze naar verluidt eerste Afrikaanse experimentele 
speettilm werd destijds ondergewaardeerd, maar TOUKI BOUKI wordt 
nu beschouwd als een van de klassieken uit de Afnl<aanse cinema. 

uft: programmablad AFRICA IN THE PICTURE 1991: 
·Poëtische, vernieuwende film over de verscheurde gevoelens van 
een jonge Afrikaan met de ambitie zijn fortuin In Parijs te maken. 
De jongeman, Mory, doorkruist Dakar met zijn motor, versierd met 
ossehooms (een herinnering aan zijn tijd als herder). 
Daartussendoor gemonteerd zien we beelden van de studente 
Anta. Op een gegeven moment komen deze twee verhaallijnen 
samen en de twee gaan op zoek naar geld voor de overtocht naar 
Parijs. Dat wordt gefourneerd dOOI' een homosexuele man die zij 
hebben weten af te persen. Op de kade aangekomen aarzelt Mory. 
T ouki Bouki is dè cultfilm van het Afrikaanse continent. • 

RKZ-810S 
Oude RKZ, ingang Emmastraat 

tel: 050-257601 
entree f 5,- aanvang 21.00 uwr 



Studenten h tie Front 

We hebben ons te lang als niet-weerbare groep gedragen. 
waardoor we steeds meer geplukt worden . 

Onderli ncre solidariteit ontbre ekt. 
Het percentage studen~en uit a rbeid ersmili eus neemt nog meer 

~ at. 
Het is alleen nog maar studeren en werken . 

We worden gadr ilq tot academische beslissingsma chines. 
Waar blijft de eigen. kritische. inbreng ve n de student ? 

Iedereen die gehandicapt. ziek. allochtoon 1s of om andere 
redenen even niet aan het door de Staat opgelegde studietempo 

ka n voldoen. valt er buiten. 
Wij willen dit gaan veranderen aan de wortels. 

Daarom he bben we het S. A .F. opgericht. 

Wi 1 Je meedoen? 

• 

e 1t ericht ean de L. . . wer 
gelukkig niet de enigen die hier 
weten. Bij deze. 

' De S.A.F . is opgericht oot' mensen omaat 
het zat is dat allerlei studentenverenigingen 
konstant alleeen maar in diskussie willen gaan 
met de verantwoordelul<e pol -itici. De oorzaak 
hiervan is dat je een belangrbl<e positie binnen 
een studentenvereniging later kunt gebruiken in 
je sollicitaties en dat men daarom niet teveel 
verzet wil plegen. Dit kan uiteindelbl< schede
lul< zijn voor je verdere karrière. Al jarenlàng 
proberen studentenverenigingen te preten met de 
verentwoordelbl<e ministers om hun nieuwste plan
netjes te veranderen . Het ·heeft nooit veel zin 
gehed. BU het S. A.F. is men er dan ook van over 
tuigd dat de tijd van praten voorbij is en eindelij]k 
gehandeld moet worden . De gemiddelde student is • 
niet assertie~ genoeg en moet er ook maar eens van~ 
overtuigd wor den dat het zo niet langer kan. Als L · 
de politiek op dit nivo doorgaat met bezui .nigen zou 
dat weleens kunnen betekene.dat er over een eantal 
jaren helemaal geen studiefinanciering is . Om dan 
te protesteren is te laat dus moet er NU aktie on
dernomen worden . 

- Mensen boven de 27 kunnen niet meer studeren 
- Als j e een kind hebt wordt er op de universiteit niets 

geregeld op het gebied van kinderopvang etc 
-Als je lang ziek bent geweest verlies j e stu ietr 
-12% van de studenten is nog maar afkomstig uit de 

arbeidersklasse en dat wordt steeds minder êl t,, <9. 
- Door de _gemeente wordt niets geregeld op het gebied ~è q,_/'~~ \\ 

van huisvesting terwijl diezelfde gemeente er trots op 1¼c -fc i,~ 

is om een studentengemeente te zijn -···· -.r._~l~/4'c--Dezelfde gemeente verdiend ondertussen we een oo '-l'.;-'fll!ib&. 
aen de studenten , , ..,._ ,-.... ~ ·-~ 1 Eenh . ~,y W ,ö, 

- Het wordt steeds beroerder op het gebied van huisves-P 8 eid prooeren demonstrere,. ~~udei-<:~<!l~hter 
ting van de studenten · __ .. ·-.. - ·--•· · 0,1t, ,pèè,y 

- Er wordt steeds meer een verdeel en heers strategie t.o.v. Zlè./l 
de studenten gevoerd. Rbl< tegen arm wit tegen zwart vrouw ~~ 

;s' tegen man. 



STICHTING 
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p 

ROUWEN 
ROJEKTEN-

' G,oningM·Oronlh~. poslodrn: Po.tbu, 3040, 9701 DÄ Groningen 

29 augustus 1992. 

Uitnodiging. 

De Stichting " Vrouwenprojecten" e n de Groep "Vrouwbeelden in 
de media" (VIM), organiseren :l.,n samenwerking met de contact
vrouw van "Wouw"-Groningen, een discussie weekend over het 
thema: 

" Hoe worden vrouwen te Jti11t gezet?". 

Data: 25 en 26 september 1992. 
Plaats: Vrouwenhuis Groningen, Westersingel 45. 
Kosten: het h ele weekend f 12.50. Voor één dag f 5.-. 

Boekhandel "Truin is aanwezig met een boekenstand. 

Vr.!,,1gl.l,q. 
10.00 uur: 
10.45 uur: 
11.00 uur: 

12.45 uur: 
13. 00 uur: 

l4 .oo uur: 
14.30 uur: 

15.00 uur: 

16.00 uur: 

17.00 uur: 
17.30 uur: 
18.30 uur: 

zaterdag. 
10.30 uur: 

Zie verder 

PROGRAMMA. 

ontvangst en thee/koffie . 
opening. 
Judy van Emmerik bespreekt: de rollen van vrouwen in 
films , aan de. hand van fillllfragmenten op video. 
discussie: groeps/plenair. 
eten. Wel eigen broodje e.d. meenemen. Koffie,thee , 
(karne)melk is aanwezig. 
"Marilyn French versus Fay Weldon". Video. 
inleiding over het boek van Marilyn French "Oorl og 
tegen vrouwen". NB: Gaa.rne (als het kan) bestuderen 
blz 231 t / m 253 uit dat boek, over beeldvorming. 

discussie over de video-opname en de inleiding. 
+ een korte thee-pauze. -
"Geweld tegen vrouwen": wat doen wij er aan/tegen? 
Conclusie/ afspraken. 
een evaluatie van de dag. 
warme maaltijd! 
"Hoe anders i s de vrouwenbeweging in Amerika?". 
Karin Westenbroek en Judy van Emmerik vertellen 
over hun recent v erblijf in de USA. 

uitgenodigd zijn vrouwen van de actiegroep "Spuug
zat". Deze groep haalde de landelijke pers me t hun 
actie t egen vrouw-vernederende reclame. 
blz 2. 

1 " 

11.30 uur: 

12.30 uur: 
13.30 uur: 

14.30 uur: 

15.00 uur: 
15.30 uur: 

bekijke~ en bespraken van het project "Floor en 
~leur• an een tentoonstelling van vrouwenbiblio
theek "Savante" over vrouwbeelden in beeld en 
tekst. 
lunch . 
video over reclame op tv. "Wat beweegt de ontwerper 
om zo'n spot /reclame te maken ?" 
Speciale aandacht voor een interview met de ontwer
per van de reclame voor Benneton, een inèerview met 
de ontwerper van de Droste-reclame en een gesprek 
met de ontwerpers van het spotje Spermix + de 
vertoning van dat spotje. 
Onze reacties hierop. 
slotsom en de strategie om meer vrouwen bij het 
thema te betrekken verder uitwerken. 
tht!!e-pauze . 
evaluatie en sluiting. 

Aamaelden: zo spoedig mogelijk, het lieftst via de strook, 
maar telefonisch mag ook. 

Sturen naar: 
Stichting 11 vrouvenprojecte~1 

Postbus 3040 
9701 DA Groningen 

Informatie: 05922-2441 of 070-3621286 (tot 5 sept . en vervol-
g~ns van 21 sept . na 6 uur). 

.. 

.,,._. 
~ t . • 

è - - -~ • --·~ - ... 

Meldstrook. 
----------------------------------------------- \ 
Ik wil komen / Wij wille n komen. 0 Vr;.t-.'3 lS-j ~/ 0 f lQ.. tb-<] , 

o Geeft/geven zich op voor het discussie-weekend:" Hoe 
worde n vrouwen te kijk gazet?" . 

o Ik kan/ wij kunnen niet. Heb/hebben we l belangstelling 
voor de activiteiten van de werkgroep. 

o Kinderopvang (leeftijd vermelden) 
o J k. w;t -~'- -LI-<-. o ..._ l? · '>D it ·C\. r-"I) 
Naam: · Tel: 

Groep : aantal 
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~TlJSS~N~ 
VUILE~~\,_ 

'Het verslag vM d~ vrouwenweek in de 
vorige Chaos vond ik nogal 
onpersoonlijk en kort Daarom nu nog 
een stukle <:Ner de vrouwenweek met 

. , dngen de in het vorige stukle volgens 
mij niet of nauwefljks am bod kwamen. 
Ik vind deze week nog wel een extra 
s1Ukje waard. 
Om maar even met een van de leukste 

: dngen te beginnen: de manier waarop -s. 
# je met elkaar samenleeft en -werkt Je · 1 

moet alles met elkaar regelen. Als je wit ; 
dat er iets gebeurt moet je zelf het 
lnttlatief daarvoor nemen. Er zijn geen 

··bazinne~es, commissies of eindeloze 
vergaderingen. Door het samenwerken 
kom je o ok gemakkelijk met elkaar in 
l<orrtakt Anarchisme in de rakti;::tïk~·:=::-:;.; 

~en .ander leuk en 
_was dat het kam Ook be/~!Jiik iets 
JOOgeqes na) v~ (op hete kleine 
Was. Vee/ mannen Oden Voor mannen 
staan hier nogai neen ~ommlge vrouwen 

~; ~8:;elende re!: t~;~oKver. Dat 
w. "'emaa gee , maar 

aarom moet Je . n m~nen, 
andere bezoeks~e ~sluiten? Wat 
vroUWenweek hl rs Van de 
nle~ maar ik zou ez':wan Vinden Weet Ik 
rectenen Weten Wet eer, aantd 

\'Vaarom de Week alleen 

de vrouwenbevrijding te bevorderen, 
maar vrouwenstrijd is alleen effektiet als 
vrOlM'en ook op zichzelf staande 
voor:zieningen en -netwerken hebben en 
kra·cht uit elkaar kunnen putten. Als 
vrouwen van andere goepen afhankelijk 
zijn 21.1llen ze van de koude kermis thuis 
k omen omdat deze "mannen"groepen 
voor een goot deel andere belangen 
hebben. Een derde reden Is heeft te 
maken met de speciale manier waarop 
vrouwen in het westen onderdrukt 
w orden. Vrouwen leven vaak nogal 
gescheiden v.ri elkaar: in hun eigen 
ge:zinnetje, m et hun eigen vriendje. Als 
je niet zoveel kon1akt met elkaar hebt is 
het ook moeilijk om je macht te doen 
gelden. Op de vrouwenweel< wordt d it 
isolement doorbroken. Met vriendjes of 
mannetjes erbij zou dt niet- ot veel 
moeilijker lukken. Dit vanwege aandacht 
opeisen, relatieproblemen, gezeik. Wij 
willen gewoon tijd voor onszelf met 
elkaar! 

....,,,._..,.,.kostte eindeloos zeuren om al die eikels 
het terrein af te krijgen. Was de een net 

·~:,..,...._ .... weggewer1<t dan was de volgende al 
_-.;l"""<,l!l',"tweer in :zicht IVien meent nog steeds dat 

vrouwen een soort van loslopend v.11d 
:zijn waar je zonder jachtverg.mning op 
kan jagen en op mag jagen. Dit alles 
heeft de sfeer soms behoorlijk verziekt 
Door deze gebeurtenissen, verhalen van 
vrouwen, een vldeáilm en leesvoer 
werd Je keer op keer met de neus op de 
harde we~eijkheid gedrukt De 
werkelijkheid is dat vrouwen overal 
onderdrukt worden. Dat kan op min of 
meer subtiele manieren zoals In de 
krant, kunst, kuttuur, 1aal, zoals mensen 
met elkaar omgaan ... kijk maar om je 

' heen voor voorbeelden. Vaak gaat het 
allemaal ook niet zo subtiel. Denk eens 
am al die •incidenten" die de kranten 
halen: mishandeling. verkrachting, 
moord ... Je hoort nogal-eens vemal~n 
<:Ner antifasclsten die klappen krijgen, 
maar dit is vaak nix vergeleken bij de ~ -• manier waarop mannen vrou1Nen 

i} 'iJ p(Oberen terug te drukken/slaan In de 

-~-.-----
. ':' Jf: gewenste onderdanige pos111e. Dit 
-~ 01 geweld zit zo dep en is zo •gewoon" dat 
~ <..J.- haast niemand :zich er erg druk om 
~ ~ maakt "Alleen de ,,.,;;ven lopen altijd zo 
~ ID --..a te zeiken•. Als je als vrouw voor jezelf 
:~ qj-:!~ , opkomt knlg je.,nog eens een extra 
N ~ ~ ladng agressie <Ner je heen, dat 

-------hebben w e deze vrouwenweek wel weer 

\. Veendam gezl~-n cc.e·c: -.; 
·, NvhN 1'-1 l ~l 9 1 eek . Ë ~ 8 .... E 

: Vrouw w ~ ~ .. ..,.;s:~ 
Uee' .;.~ 0 """ ~ -{; 8 E'ë'~ . \anisex . O'.!~ ~-~~ ~ ..,... ·;;.,, 0 !"- .. . 1-'<i~" .,-~ """ ~ c: · ., E .· • •kt _': ~\·-4~ Li-, ~ 0 ~ f.g~~-~ 

• . • ~~'1-.. /'? ~" ",.'l°\'o-1:.o-t.;'i- -~ ...... 3-.foc,] 
• ~ ~ ~ L ~ ',J (9 0 ;,,• ~ ~ ' ~ -,_ - C:.0'"9. 

¼.~ ó'l..? ~~"·"?1s" .. ~'ó--<- .c;ó -.,_ o ·· ""' -=..o · _j~o'e.(O~~~· ~·'Ó-""""O! ,~ o :n. -o 
~-.., ~ ?_,., 't:i-~ .... ? c;: · ~ "c;:%;.<; -o" "Y. i "' ~ ,i"'-~ 1 - ,.S!' ~ ~ 

·mis rui . .. ~~.P.f'-?\~\"c:-~'à Ct- ~ - ~1-~~ 

1 ? 'ij.~\"~?"!,· ~o" ~<'fi ~- ~ "'?.~-%\'.~ \io\9 .... ;;,~ lil 
Het aas ..-.'ensten de mannen zich niet ~,. t ~??o-? \ '.. ~~t · . ..., ""ó \ 'I' il" i ~ <; 0<-i "ó ~ u _:,y :o ~;, 

d ~ .. _,. iP- <?, ~ C" • ~ ~ O -.; L " ~ ~ <," v · ~e C-.:, aan de door ons opgestel e genzen te -.:; ~ ,,ó" ,. d!a "ó ç. .., !h 'l,, o <;-, o "!, " .... ~ ~-- '.~~ _.,. ,.,,, · .. \: 
'<-: • .,, ~ () %_ 1'" èP- ·ç . ~O!~ oe () -~ -,; ~.....- ~w--

houden. Aan de lopende band waren er~ -.. .. · % o ~ '61. i </, ~ ,..cÖ- ~ .... • o,; ~ e-~ è ,;,,1$- ·~ 
mannen op het terrein of aan het gluren,/.!.'. ~.:.4.~~'éi-i$,.?.,

0

'i>,..::"~ -.~ o,;"ó_ e, ~~:,.1. i .. ~:o"~-
" o -:> 1, ~ "I"..: .,.<;, ? "-'" ? • r.<\)~ i~ -Il' ..,, e• •'"" ....,,,.. 

Klootzakken die hondsbrutaal vrouwen ~ -,,~ ..,. ~ -1. ..,~~ ~ ~ ~ -<'{; =~.:.,'"" ~V" 0ç ~,.1. -1'..,,o ~1. _,i· 
d . .- ~ "o ., .~'d ., -:, .,.. o~~o '/;.6 "-$1- \,.,,,,-# ,_e,- ., 

fotografeerden, mannen 1e 4- 'l> <?.-~ - ~~~~-....,..~.. -Il'°~,$>· t~"" ~~ -~ ~., ·è1' v"''~ 
informeerden of het pand te koop was, .;;:~; .. t~ ~ \.\ <;" mal .. ~ ":,~~: .... , ~ ~--.. r\\ .... e e,~· .,s 
vage be\NOners van de heksenketel die ~ .. ,, •,. '+. ~.. _. 0 ,.,_ is .,,:; ~o ~~ie .. ~ ·~~•6:..\••~i?,t -Il· .. ~ 

, .,, d!a" • ,<4~•'"' r:,ç> o; ·o•= • ., 'IP"'".'~ 
eindeloos plantjes kwamen watergeven, ?-"ó°' \0 " aan de ~~_r~ .,.._\e..S ~\\\~. ";1.et~,e . ., ,. ... e,r," <> ,. • een vne"" ,. o,(i ~,!, 1/b • ~\' ~' <>• 
Journalisten, autoriteiten In alle soorten " 1s. Van ~;,t'5 , \achtoffer, \~•" '\.,1. eo \ o'? ,.o 6e. 
en maten, groepen jongens die "alleen ..,~ m~ at"~nlge tijd geach•I·• ~·~t,I")'~~ ~ 0 _,.,.-?• 
maar de pip en gevolgd hadden". Het ·an ""e %lJ ~ " 1 ,v'~ 

dealeeft. -



Ja, er was echt zat aanle1d1ng om 1ezeli 
in slaap te huilen of je op ander 
manieren triest te voelen. Voor je het 
\Yeet slaat deze triestheid om in een 
gevoel van machteloosheid. Je denkt 
dat je alleen staat tegenover al die 
klootzakken en hoopt dat je jezelf het 
vege lijf kan redden. 

kennen. Op deze manier bouw je met 
haar allen netwerken .op waar je veel 
aan hebt als je iets wil organiseren o.i.d 
Ook ik vindt het jéYTlmer dat het politieke 
gedeelte dit jaar n iet z.o van de grond 
k'Nclm. Volgens mij heeft dit trouwens 
geen donder met het mooie weer te 
maken, eerder met belangstelling. 
Andere jaren waren er wel discussies of 
films over onderwerpen zoals 
bevolkingspolitie!<, 
klassentegenstellingen, fascisme, 
uitkeringen, AIDS, racisme enz. 
Daardoor kon je <Ner dingen nadenken 
waar je eerder nog nix van wist en kwam 
je in gesprek met vrouwen die je anders 
niet eens gezien had. 
Maar dtt mnpunt doet niets at aan de 
kracht die je kan putten uit zo'n week. 
Het is te gel< om tot de ontdekking te 
komen dat er meer vrouwen zijn die zo 
denken als jezelf. Verschillende · 
manieren van kracht en strijdbaarheid 
leer je kennen. Je leert van elkaars 
goede en slechte ervaringen. Je voelt je 
niet meer alleen. Het werd mij duidelijk 
dat vrouwenstrijd geen leuke hobby is 
maar bittere noodzaak. Maar ik heb er 
ook geleerd hoe leuk/mooi/te gek 

• . noodzakelijke dingen kunnen zifn. 

''

,:,Y Hopelijk zijn jullie, lezeressen nu ook 
\_, 1 een beetje geinspireerd om ook/nog 

W • , eens ee~ vrou'Nenweel< te bezoel<en of 

1 ~ te organiseren. 
. "Blijft er 

nog wel numte over voor vrou-

" 
., cfA we~ die !'u dolg~luk.kig zijn met 

g=nnetje,,,wuie, en et ,4frui. ~ , ~ 3"' ev men vand!ontbij~" . .' : ... 

Gelukkig komen mensen niet alleen in 
verZ aan het andere eind van de wereld. 
De strijd van vroU'Nen tegen 
onderdrukking is eeuwenoud en overal. 
Van heel verweg Qnderdaad), tot heel 
ách1bij (ook hééééééééél dichtbij!). De 
landelijke- en Internationale 
vrouwenweken van de afgelopen jaren 
passèn in deze traditie van verZ. Ook al 
vvas je alleen wat af of hang je maar wat 
rond, je ontmoet altijd wel een paar 
vrouwen die je wel liggen. Je kan 
ervaringen uttwisselen~ dingen regelen, 
weer met andere vrolM-en in kontakt 
komen of elkaar gewoon beter leren 

• 

HEINZ-HARRI IS ·BANG 

gejat ~n .vertaal®I het bertpnse 
a Otont>m e.nblä<J .ffiJ~ij'm; ·Qif J~clerln 
en havo 1g I rig.~ w~/ft 

Sinds.hij probeerde, In het 
Görtitzer Park lh Berlijn een 
vrouw .aan te vallen, loopt hij 
met êen grote boog om donkere 
plekken .. 

LAÄT. DIT ·HIER OO~ 
·EENS GEBEUREN! 
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· (lee.1ls a1a4 uaa eÇeÇ) lBe.1lss.1a>1emal1n4~s ap ua 
1 pued azfi.1S 1 l84 sreoz l.lnnq ap _Uî uapued a.1apue TBluee uaa >100 ia uaufiAp.laA suo l8W 

·a1sJ.1>1odl4 un4 i oo; 
ua)!_~ l8JU ua11nz fiM · poouSuruoM ueA a>1e.1ds spaals Sou ia sJ SaouaS pwaa.1A ·ua.1eÇ 

uado1aS1e ap s; pAnoqaS AnoqSuJUOM a1e1~Os uee SaouaS ia lBP ua.1aMaq l~î l î Tod aa 
·uapioM ua11nz uaAaSaS sfi.1d l OOlS wo 

Se1s loJU aJp uapued TBlUBe uaa ueA uawo'I al uee Su,mJn.llUO uaa iaaM lîZ ia WOl.lOX 
·uapUJA l4~Ow SlBBTd >1aoz.1apuowapoq ia 10 p~eeiAaS 

lJOou uaa11e s1 sialS>tBBi>t ap uev "lSaaMaS sJ >tfitaSow >1aoz.1apuowapoq uaa8 ia lep 
•piaaMaq ia lP.lOM ' Sî l'1BBi>1aS la4 lBPW() ·(ilaJu .ll!BA) Sî PTJnA.laA aSfi.1s.1a>1ewalJ8li 

ap iapuo puoiS ap lBP:f>lfrrq uaepaS SJ >1aoz.1apuo sa;ialslq uaouoiq uaa ia lepiooa 
".1'88~ STB paoS oz TB s uewialUîM ue1d 1OOA uauuetd ap U8.l8M uaJpUaAog 

· · (a.11a::r::ro>1uaq:ia;pa.1>1) e:iueawaS a:ianne::r lUawow llP do uaa iooA pJa4>!fna8ow a8,:ua 
snp alsdoo>1pao8 ap lîP Sî aSfi.1s.1a>1ewalJali ap .1OOA ··1·r .1aqwaldas c ueA Su1.1apeS 
-.1aAaJsspuwo>1spee.1 ap suapfil ualotsaq s1 llQ ·ioop q~ol uafilied a>1aJlîtOd a>tfi1as 
-leetd ap UBA leqaosaS dooq uaa eu -lees ( · J·1 ·1 aS,ioA aJz) SU11W.1alUîM ue1d laH 
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'lq~em ap lOl Su1'1'1anaq law uawew s uo .1OOA s10 oz l 8N 
(WOt O'I alS.laa) 

-aq s Jseq azap do ap ua 1
11uass11saq laow .1apaJ uaa11 

: ufiz ual aow azaa · s1a8a.1 alSUaAoq ap, aq 
l S'lal eul Sed apaaAl ap do uassJw .1a>1Jla1a l4~îW ua 

.1allO>1uaso~ p.1e4u.1ag •uas uer l TV ueA l4J J.1aq l aq ueA 
Slal SON 

·ua1e4 d0Çse~1uo.1l >1a1a a>tfitaineet d ap fiq 
~aÇliBM>t z iooA Su; p uoz ua uaiedsaq U8l SO'l1aSazl SOd 

ap aÇ un'I >tOQ ·aMna;u uaa l Sft.1>1 a f ua p.1nnl saSSn.1al 
uauun'I a p.1aa>1.1aA "jQUl ueA Sl8Btd UJ jUQl uftz laom 

.lOl esuapuo~ ap douaAoq tel aS l aH ·(pualq~oSepueew 
ap do i ado>1.1aA aSJ.1adets uaa afl aaq uaa) uawo~aS 

doo1wo u; ua.1ol esuapuo>1.1alSJn11e,lue ap.1aa~.1aA tBlUee 
uaa .1a~ftz 'IOQ "Z6LOlC ufiz lSaow 16LOTC wnlep ap ua 

Z660ZO uftz lSaow Z680ZO 
ueA l ue~.1OOA ap do w1qep aa · uado1saS · J · !"1 

ap u~ sa[lnO} 1eluee uaa i a uftz .1aa>1 z alSlee1 aa 

maar er nik~ aan doen, 
dan ben je even erg. 
Kom niet by om mctje " White 
1 ibt•ra l" conlrontJtic, 
geen uryhcld voor racistische 

speeches, 
,.,:-n luxe die wc ons niet kunnen 

veroorloven, 
v,·chten tegen fascisme is een 
;illcs omvattende oorlog. 
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