


Het ene moment 2it je een bak koffie te 
crinken, lees je· de krant, loop je je 
vreselijk op te lokken en voel je je 
machteloos. Het andere moment 2it je 
opnieuw ergens totaal wezenloos omdat 
er binnen 24 uur zo'n 500 mensen op 
de been waren tegen racisme, nazisme, 
fascisme. Het is dus heel goed mogelijk 
om onmlddelijk te reageren op de 
realiteit zonder er eerst 20 uur over te 
vergadertijgeren. Meer CNer de:zs demo 
verderop in deze Chaos. 
Meer leuk-nieuws-naar-aailelding-van 
milder-leuke-zaken. lwee mensen 
werden opgepakt naar aanleldng van 
wat gesneuvelde ruilen bij luxe villa's In 
aMbouw aa1 de Grote Kruisstraat Na 
1Wee dagen nog steeds op het buro, tijd 
dus voor een lawaaldemo. Voordat de 
herrie losbarstte werd de wouten nog 
één kans gegeven. En ja hoor, na een 
kwartiertje kleumen en enig vragen 
werden de mensen vrijgelaten. Waar 
een beetje dreigen met lawaai al niet 
goedwor kan :zijn. 
Ja, wil chaosjes worden van de ene 
~elt naar de andere getrokken, 

i n,aken ons àuk en komen er nauwelijks 
aan toe om beschouwende, verstandge 
artikelen te schrijven. Tussen 
woede,verd1et en blijdschap door 
moeten we ons nog even naar de 
kopieerwinkel slepen om een blaadje In 
elkaar te flansen. Het Is dus geen luiheid 
dat we geen s1UkJe hebben over de 
plannen vm spekulant LEUTSCHER 
met het woonwagenkamp aan het 
hoendlep. Mschlen een ldee~e voor de 
woonwagenbewoonsters zelf? 

DOE HET ZE1..F IN DE CHAOS!!! 

Ja, het gaat goed met de Chaos, 
steeds meer a>bo's, wel plannen en 
ctJs ook veel te doen. We krijgen soms 
het Idee dat we een elite-Instelling 
worden, durven jullie zelf nix meer te 
doen?!?! 
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-Schrijf zelfs eens een 
stJkje over Interessante 

gebeurtenissen in onze 
rego. Hoeft niet perse CNer 
kraken, In de Chaos komen ' 
ook vele andere zaken 

aan bod zoals vrouwenstrijd, 
milieu en militarisme. Maakt niet urt ~oe je he 
schrijft, we selekteren niet op schnjffouten 

et se hrijfsti~. .. 
..Je hoeft niet 1e1s te schn,ven, je ka-t ook 
een poster maken, een kollage á Iets 
dergelijks. 
• Als je wat inlevert, doe het dan kant en 
klaar . Getypt, geknipt en in elkaar 
geplakt 
• Als je de Chaos altijd los koopt, wordt 
dan gewoon abbo. Jij krijgt hem dan in 
de bus, en wj hebben meer financiële 
zekerheid Je s1Uurt ons dan gewoon 
een tientje or 25 plek met je actes, en wj 
geven wel een g l als je geld op is. 
Schrijf ons dai ook even bil welke 
boekhandel je de chaos 
normaalgesproken koopt. 
• Boekhandels & 1 nlownkels, we 
hebben graag dat jullie I.p.v. In 
konslgnatle gewoon abbo's nemen voor 
de nummers die jullie sowieso verkopen. 
Dit scheelt ons en jullie een hoop 
adminls1raUeve rom slom . 

.:im.iil : , 1 wi?e:, ,;, ..i::: 
UUR LASTIG Nee het was dus geen kraaka>de, het 12 pand had immers niet leegestaan. De 

Jullie hebben in át blaadje al heel wat 
kunnen lezeoover de prakUjken van 
klootzak/huisjesmelker Jacob Heemstra 
(Hiemstra). Na jarenlang onschadelijk te 
zijn geweest door een laillisement Is hij 
al weer enige tijd back In Kornhorn en 
back in To'M'l. Tqdens ~n faillisement 
2ijn veel van :zijn panden gekraakt 
(1Aolens1raat, fivels1raat, vieze 
mensenhuls, blekerstraat enz.). Ook 
waren er veel bewoonsters van zijn 
panden die niet langer huur wilden 
betalen voor lekke daken, rotte vloe:en 
en meer van die gein. In een pmd van 
Heemstra aan de Taco Mesdags1raat 
betaalden mensen al een jaar or 7 geen. 
huur. Dit was 
Hl)-Ole-terug-is-gekomen een doom In 
het oog. Ongeveer 3 weken geleden 
zette hij de huurstaaksters met behulp 
van wat kleerkasten uit hun huis. De 
ex-bewoonsters wisten te vertellen dat 
Heemstra het pand voor een symbolies 
bedrag had doorverkocht am Mr. Febo 
Kooistra Deze zou het pand hebben 
ondergebracht In een sUchting o.i.d. en 
Heemstra zou het pand nu voor hem 
beheren. Helaas, het lijne weten wij hier 
niet van, snuffelaarsters doe ·ume bestll ! 
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Uit protest tegen deze hele 

politie was dan ook vooral In dat laatste 
geïnteresseerd. Ze kwamen binnen om 
te kijken ol de boel vooral niet 
leegstond. Ze werden CNertuigd door 
bankjes, kachel, gaslomuis, eieren !!te. 
Ze waren goed op de hoogte van het 
doen en laten van de heer J.H. te K 
Het pand was echt in slechte staat, 
overal emmertjes tegen de lekkage, 
dakpannen die door zeil wm-en 
vervangen, rotte en sche\le vloeren. 

,1EHSPECTtE~ 
Tegen de avond kwam Heemstra zelf 
tradltlege1rouw langs. Staande naast Zijn 
kleine, v.rtte, geleende autooqe 
beklaagde hij :zichzelf zoals gewoonfijk. 
De bezetstets besloten daarop in 
beraad te gaan. Wie gooit er flessen 
naar z'n auto, waar :zijn de eieren voor 
z'n hoold? Dat werd ciJs een voorruit In 
ketststemming en kulinaire kunsten in 
de open lucht "Maar jongens dat kan 
toch niet!". Hierna vond men dat men 

==!!!!::iwe1 lastig genoeg geweest was en 
-verd'Neen het zwarte schaap In het 
duister" zoals de smeris het uitdrukte. Er 
:.Vou Immers toch nlemaid gaan wonen 
In het pand ... 
Ruim baan ciJs voor Jacob Heemstra 
dle het strutl uit z'n haar veegde, de 
spiralen losschroelde en het krot voor 
veel geld heeft verhuurd aan "uitsluitend 
nette mensen•. 

. . - . .. 

klotetoestand werd het huls min of meer ____ ,.. 
··~ J '"~-U WILT ~. 

. ~-~ 'RESULTATEN 
-· ;. ZIEN? · 

bezet Hoe noem je zoie1s: men 
schroetde bedspirealen achter de 
rM1en, barricadeerde de deuren en ging 
op de eerste veráeping voor de 
brandende Qawell) gaskachel zitten. 
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Gewestelijk ,Arbeidsbur.eau opent-nièuwpand.Èmmapl,ei~ 

'We hebben niet alleen 
. . ' . een ·meuw~e J·~as 

Ja, je leest het goed, de ontruiming van , · 
het kraakpaid aan het Emmapleln 1 In overheidsbeleid gericht op meer 
gonlngen Is In stilte verlopen. In feite Is zerstandgheld va, de burger. Mensen 
het pand niet eens ontruimd. Het moeten zelf met problemen aan de slag 
arbeidsburo heeft de boel overgenomen In plaats van steeds bij ons aan te 
en met behulp van een stel jonge kloppen.· aldus de directeur van het 
banenpoofers wordt de boel nu arbeldsburo. 
omgetoverd in een bruisend grote gang 
aktiviteitencentrum. De directeur van het Eerste profeet was het kraken VM een 
arbeldsburo verzekerde ons dat zijn pandje in de gole gang op 18 
instelling rteett naar integratie van de november. Dit object was al dverse 
kraakpandaktîviteiten in het nieuwe maen gekraakt gevveest Nu stond de 
geheel. De ex~<ntaksters zijn nu boel vol met opslag zodat het reest niet 
medewerksters aan het Jeugd Werk doorging. 
Ga-antieplan. Zlj restaureren de kroeg 'Volgende keer beter" VOigens de 
annex restaur.-i1rulmte. In de toekomst anonieme projectleider. 
zal kookgoep Salmonella daa- lunches chaos 
verzorgen voor medewerkers van nabije Er gaan geruchten dat ook het 
kantoren zoals de PTT. Het a-beidsburo · kraakstersperiodiek "Leer in Chaos• in 
studeert nog op een plan om de het nieuwe project wordt 
.JWf>ers na aloop van dat karwei In te ondergebracht Vergaande 
zetten als buurtwachters. prclesionalisering is da, wel een 
Onder leldng van oudere ervëren vereiste. "Zoals het nu gaat kan het echt 
kraaksters bekwanen jeu

1

gdige niet meer.• zei medateamleider Henk de 
werklozen zich In het kraken van hul2en. Boer die al een bestellng voor een 
"Het Is voor jongeren verschrikkellk mooie fax de deur uit heeft edaen. 
moeilijk om aan betaalbare woonruimte 
te komen. Bovenden Is het nieuwe 

ANAR.CHISTIES 
SAMENWER.KINCS 

VER...BANO 

po:tbus 9186 
5000 HC Tilburg 

De eerstvolgende LAS-vergadering zal plaatsvinden op: 

zon1ag 20 december 1992 

zoals al';ijd vanaf 12 uur in Hotel Bosch, Apeldoomsestraat 4, Amhe~. 

Naast de gebruikelUke pun~en zal als inhoudelJJk thema op de agenda 
staan: 

"radikalisering van de milieube11eging ." 

- , .. 

WIJ ZIJN HE 
ZAT!!!! 
Wij demonrteren omdat we kwaad zijn 
over de opkomst va, fascisme en 
racisme In heel Europa. Dlrek18 
8Slleidlng is het geweld door neo-nazi's 
in Duitsland het afgelopen weekend. 
*In MOln sterven een turkse vrOWt en 
11,<vee lónderen in de vlammen. 
*In Wuppertal werd een ma, 
doodgeschopt omdat hij joods zou zijn. 

~ *In Berlijn werd een «111fasclst 
~ doodgestoken. 

, Het is in Duitsland kennelijk normaal 
...._ + geworden dat je vermoord cl 
~ mishMdeld wordt vatl'Nege huidskleur, N alkomst, gelool of je politieke mening, 

en -ak1Mteiten. In de afgelopen 8 
::, maanden zijn In Duitsland bijna 1 800 

• ~gewelddaden van neo-nazi's 
+J geregistreerd Veel van deze 
:., mishandelingen, moorden, br«1den, 

_ bedreigingen halen de media al niet 
't-- eens meer. De dUltse overheid reageert 

E op dit geweld door de slacht~ers de • 
schuld te geven en aitilascistes In de 

- criminele hoek te duwen. In plaats van 
\.J de daders en hun gedachtengoed aan 
~ te pakken neemt men de Ideeën van de 

ne<rnazl's over. Duitse polltlcl wllen V desnoods de grondwet veranderen om 
- de vermeende "vloedgotr van 
~ ·schijnasietzoekers" te stoppen. Hoezo 
" vloedgolf?! Slechts 2% van alle 
~ vluchtelingen komt naa- het rijke 

- westen. Bovenden vluchten mensen !:-: niet voor nie1s. Je kan dagelijks op T.V. 
:::!:!. 2ien hoe leuk en aardg het er in h~ 
"-' gootste deel van de wereld aan k>e 
:, gaat 

Veel mensen denken dat dit alles een 
\.J l typies duits probleem is. Wie haar 
...., hersens gebruikt ziet dat fasclstiese en 
• ==i racis11ese groepen in heel Europa 
~ sterker worden. Hun ideeën worden 

geaccepteerd en overgenomen door 

• 

steeds meer mensen. Het Vlaams Blok 
in België, het Front N811onal In Frankrijk, 
et N811onal Front In Engeland, de FPó 

In OOstenrijk. de MSI In ltallê, je kan nog 
wel een tlj~e doorgaen ..... 
In Nederland stenen fascistese partijen 
op het oog niet ~wel voor. Het gevaar 
komt hier van "respectabele polltlci". 
Kosto, Rottenberg. Vreeman, Bolkestljn 
en vele aideren struikelen over elkaar 
om al Ie geven op legalen. Aan de 
lopende band worden "taboes 
doorbroken". Uitspraken waar Janmaat 
vroeger voa beschimpt werd zijn nu 

• kennelijk acceptabel geworden. Polltlcl 
gebruiken deze onfrisse Ideeën voor 
hun eigen politieke kanière. 
Met deze demonstratie 'Nillen wij je 
oproepen om zelf wat te doen tegen 
lascls1lese en raclstese groepen en de 
mensen de hen In de kaart spelen. Laat 
het niet alleen aan de politici over, er Is 
genoeg te doen" 
*Ondersteun vtycbteQngen, ook Ulegale. 
*YeOMjder nB21 graffiti cl meld het bij de 
gemeente of antlfasclstlese organisaties. 
*Wees afea ap rascisme en racisme en 
dlscrimln811e In je eigen omgeving 
(buurt, school, werk, ... ). Doe er Iets 
tegen, denk bijvoorbeeld eens aan al die 
"leuke grapjes•. 
*Informeer je over exn:eeroffchts, hun 
organisaties, wat ze werkelijk 
willen ... weet met wie je te doen hebt! 
*Meld dlscrjmjnatje bij het 
Antl-Olscrimlnatle Buro or het 
Anti-Fascisme Overleg (>FO). 
/.FO: poa'doue to:z7, 9701 BA G-aiingen, 

ACS: ~126212 

Vanawnd 2<V11 om 20.00 uur is •r e.n 
IW11i-oicfri ... dlscueai• avond In café l.et0. Het 
cnd«weip la lllledaaga racisme. 

BESTRIJDT FASCISME, 
OVERAL EN ALTIJDlll!I 
IEDEREEN IS EEN 
BUITENLANDER, BIJNA 
OVERAL!! 



"bióeddorstlge krakers belagen 2ielige 
cist'l De politie zal het wel wijselijk· 

1il hebben gehouden. Het staat zo dom 
in deze tijden antifascistes op te 
en, in duitsland is het hela~ wel 

aliteit 

- ··-- .. l.J 
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Na 1, 5 uur lopen was het tijd voor koffie 
Y ~ en thee op het Emmaplein. Blij dat,~e!..! 

=.,.-E_e.._nvsioot ~ ""Cl<!•~' d~,..: aJl~aal gelukt wasl VP.el mensen:U. 
rd mensen demonstreer· hadden het gevoel er weer even teg~ 

s~ts~?~:n~~~ te kunnen. Hopelijk heeft deze demo -:
opko_mst van fascisme en racis- velen gelnspireerd om wat tegen . ..,~::- - ~ 
me ,n Europa. De mar.i was fascisme en racisme te doen. Ge2ien de georgan,seerd naar aanle,c,r,i, ;z;;.;-
~an het geweld van ne<HlaZi's stemming hebben veel mensen daar:;~ 
on Duitsland het afgelopen behoefte aéW'I Het AFO moest maar~· -
weekeinde. Een Turi<se-'lrlOuW · --===
en twee Turi<se kinderen tieten eens wat ondernemen om deze menser 
in Mölln ~ 1 leven na een te bereiken. Achterët was er veel goede 
b<andstichtong door rechts-<1x· 
tremls1en, In Wupper1al werd publiciteit Het NOS-journaal had het 
~~ man d~ om~t allemaal niet zo begrepen. Volgens hen 
hij joods zou z11n en on Ber111n . . 
werd een antifascist doodges10- was de demonstratie georgéW'l1seerd 
ken. J/(1,AJ' ~ door vakbonden, kerkelijke organlsatles 

0p het Broerpltn werden en politieke partijen. Zè kunnen zeker 
pamflenen u,tÇ'!deeld en werd niet geloven dat mensen zelf ook wat 
een.toespraak genoudon. Daar- kunnen organiseren Dat dat wel kan en 
na hep de stoet naar de Grote · . 
Markt. Tiidens de tocht begon- dat Iedereen dat kan Is geloof 1k nu wel 
r'"'.,, l?""lke!P. to~ ... ---""'\.'V.'ers 'Z:r.•· bevvezen. 
H~d \t: rOèP,6<: _ :: Gronmç;..:: 
pol1t1e was n1d,g ter plekke om 
een vech1oar111 te voorkomen. 
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SfRUKTUREEL EN ALLEDAAGS RACISME 
Inleiding Allarcl ten Dam. medeorganisator diskussieavonden Groningen bekent Kleur 
24 november 1992 

Bij de telefoniese speurtocht door Nederland op zoek naar een vervangende spreker die 
een inleiding zou kunnen houden ovec alledaags racisme en strulctureel racisme, botste ik 
een paar keer op zwane mensen die verzuchttend hun "nee• gaven. "Nee" omdat het na al 
die · jaren uitleggen nu maar eens duidelijk moet zijn hoe alledaags racisme werkt. Hoe 
vernederend het is. Hoe va.nz.elfsprelcend gewoon het in deze samenleving is. Dat veel 
zwane mensen zich ervoor afsluiten, omdat je and~ gele worclt. Hoe witte Nederl1111de~ 
racisties gedrag niet willen heó:ennen en het bagatelliseren. • Ach, het valt wel mee. Maalc 
je toch niet zo druk, hij bedoeld het niet zo, het was maar een grapje". 

Ik wil het in dit kader: over een aantal punten hebben die volgens mij van belang zijn voor 
een anti racistiese orientatie.. ~ 

p e""ëêr-sle plaalS de konstatering dat Nederl~n racistiese samen.leving_is. 
Dat hebben we te danken aan het koloniale verleden· van Nederland waardoor Nederland 
tot de rijkste landen ,·an de wereld is geworden. 0e slavernij, het leegzuigen van arbeids
krachten. hei wegslepen voor een h:ibbekr.lLS van grondstoffen en gewassen. Dat kon toen 
gebeuren vanuit de ideologie .dat zwane men·~en geen mensen waren. maar meer zoiets als 
dieren. Later wercl dat bfü;es1eld. Zwane mensen waren weliswaar mensen maar het wine 
'ras" (wat dat ook maar moge zijn. ik weet het nieL) was superieur. De geschiedschrijving, 
de beeldvonning. hei l3algebruik. de meningen zijn daardoor al die eeuwen ge,·onnd. 
Regelmatig wordt gesteld dat de huidige oplC\·ing van eng nationalisme en racisme te 
maken zou hebben met ingeboren vreemdelingenangst en dus een natuurlijk gegeven zou 
zijn. Ik wil daar tegenover stellen dat dit geen kwestie van een natuurlijk gegeven is. maar 
dat · dit maatschappelijk worclt bepaald. Dat het aangeleerd is. Of we dat nu als witte 
mensen leuk vinden of niet, maar daar hebben ook wij een tik van meegekregen. Te 
stellen dat wij daar in deze zaal als anti-racisten geen last van zouden hebben is oogklep
pen-politiek. 

Dat is echter wel wat er gebeurd. De algelopen jaren is volgens velen het tijdperk 
aangebroken waarin over de grote taboe's weer gesproken mag wo«len. Bolkestein wordt 
daarvoor geloofd. De taboe"s ,vaarover nu gesproken mag worden, zegt mij echter meer 
iets over degenen die dat als taboe ervaarden. Te zeggen dat Nederland een racistiese 
samenleving is, mag niet, kan niet. Daar willen de wiue politici en witte wetenschappe~ 
over het algemeen niet aan. Als we dat echter niet als stanpunt nemen. zullen we naast het 
doel blij ven schieten. We handelen dan nl. teveel voor migranten (uit schuldgevoel, 
oprechte goede bedoelingen) maar blijven het dan beschouwen als een probleem van 
migranten waarbij we welwillend individueel ons best doen voor de goede zaak. Daarmee 
is het een individueele aangelegenheid geworden in plaats van ook een politieke kwestie. 
De eigen witte positie blijft buiten schot 
Het is te vergelijken met de strijd van het feminisme. waarbij mannen individueel nog wel 
bereid zijn om te veranderen binnen een relatie, vriendschap, maar he t niet oppikken als 
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een maatschappelijke pijler en dat het dus politiek gezien een speerpunt moet zijn. Het 
blijft politiek gezien het probleem van vrouwen. En de mannen maar verbaast zijn waar de 
vrouwen in de door mannen bepaalde politiek blijven. En de witte mannen en vrouwen 
maar verbaast zijn waarom ze zo weinig zwarte mensen in bv. Groningen bekent K°teur 
zien. Seksisme is een probleem voor vrouwen maar gekreeèrd door mannen. Racisme is 
een probleem voor zwane mensen maar gekreeërd door wit. 
Voor alle duidelijkheid. Als ilc het over zwarte en witte mensen heb, dan bedoel ilc 
daarmee niet de huidslcleur, maar een politieke omschrijving die uitgaat van een machtste-
genstel!ing t?P w~ldschaal. ; _;x_ Y-"v'\. -"' ~ ~ ~-- - -

;J, . f"' ,.,., "\. .l 1 ... ,:~, . \ ( ( 'f -v~~-.... 
et tweede punt waar ik het over wil hebben is de gedaanteverwisseling die racisme de 

afgelopen 15 jaar heeft ondergaan. Zoals gezegd was racisme tot na de tweede wereldoor
log VOOC'II iets dat gebaseerd werd op uiterlijke, zgn. biologiese kenmerken (huidskleur 
bv.) en uitging van superioriteit van de ene groep over de andere. Met de bevrijdingsoorlo
gen en de dekolonialisatie in de zgn. Dercle Wereld waarmee op wereldschaal vanuit het 
Westen een andere omgangsvorm gevonden moest worclen om dezelfde inhoud voort te 
kunnen zenen: en het gegeven dat er in de zestiger jaren steeds meer zwarte migranten 
naar West Europa trokken om als zgn. gastarbeider"te werlcèn, _kon de oude ideologie niet 
lan r stand houden om het beh~baar te houden. 

, De ideologie van nieuw racisme deed 
haar intrede, dat zovee~ wil zeggen als daiër geen spr.ike meèr is van superiori1ie1 van de 
ene groep boven de andere, maar van "anders zijn". Niet uiterlijke biologiese verschillen 
staan meer centraal maar zgn. etniese verschillen Etniciteit \\'il zoveel zeggen als een 
groep mensen die min of meer dezelfde geschiedenis. taal. levenswijze. religie, kuhuur e.d. 
hebben. Etniese groepen en individuen zijn nier meer mind<.'rwoordig. moar zijn 'ouders·. 
Deze ideologie gaat uit von het zgn. gezonde ,·crstand dat mensen zich vnn nature o{zeuen 
tegen andere kuhuren en dat er dus angst ontsta:11 als de 'eigen' kuhuur (wat dat dan ook 
mag wezen) overspoeld dreigt te worden door andere kuhuren. Kuhuur zou verbonden zijn 
met de grond waar mensen vandaan komen. Daarom is hel voor bv de Turken zelf ook 
beter dat ze naar hun eigen land terugke.ren, wam hier kW\llen ze niet aarden. 
Het heet geen racisme meer, maar de werking is des te groter. Subtieler, verhullender, 
nau,velijks te pakken. Racisme wordt gedepoliti,eercl en 101 een fenomeen gemaakt dat 
tussen individuele mensen speelL Daarmee worclen maatschappelijke 1ege.nstellingen 
verdoezeld. Bolkestein kan zich anti-racist noemen. Kosto ook. En in het licht van de oude 
definitie klopt dat voor een deel ook. Maar de uitwerking die hun uitspraken en beleid 
hebben is hetzelfde en erger. Mensen worclen nl. niet meer als mensen gezien, maar 
gereduceerd tot getallen en selektiekrite.ria. Nederland is te vol wordt gezegd, maar 
hoogopgeleide witte mensen zijn van harte wel}:om en de Europese. biMengrenzen gaan 
toch ook open. En een voorbeeld dat ik onlangs hoon:fe: een spreker van de Algemene 
Nederlandse Bond van Ouderen (het ANBOl sprak op een bijeenkomst o,·er de dreigende 
vergrijzing van Nederland en de l.:onsekwenties voor de \'OOrziening ,·an de oude dag. Zijn 
oplossing was dat we daarom maar- Aziatiese mensen hier naar toe moeten halen. Die 
mensen zijn daar hardstikl.:e blij mee en het zijn heel rustige mensen. Die zuidelijke 
mensen zijn veel te lo~aaierig en die eisen teveel hun eigen plek op. De man was zich 
van geen kwaad bewust toe'n hij daarop aangesproken werd. 
Toen Kosto begin augustus aan het eten was en lussen zijn gehal..ïbal en hel toetje op het 
NOS journaal de beelden zag van een Bosnisch weeskind dat het uitschreeuwde toen de 
bus waarin ze z.11 door Servische sluipschutters wercl beschoten; belde hij Kok om te 
zeggen dat er onmiddenlijk iets gedaan moest worclen. Plotseling konden er een paar 
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honderd meer vluchtelingen deze kant opkomen. De selelctiekriteria krijgen we nauwelijks 
mee, maar het gaat om mensen waarvan verwacht wordt dal ze zich hier niet zullen 
hechten en zo snel mogelijk weer terug kUMen. De daad naar de pers en daarmee de 
publieke opinie is gesteld maar van werkelijke betrokkenheid is absoluut geen sprake. Die 
is net zo vluchtig als de items wisselen op het NOS journaal. . . .. 
Het is ook één van de stellingen VOO( de diskussie vanavond waar ik h1erb1J al~ns~. een 
voorzet wil geven. Een ieder heeft een eigen verantwoon:lelijkheid waarop h1j/~J op 
aangesproken moet wOf'den. Maar ik acht ~et suuktureel. racisme van de ~verheid als 
hoofdverantwoordelijke VOOC' alledaags racisme. Oooc uitspraken en _beleid van het 
merendeel van de politici, de zgn deskundigen en media wOf'dt ~ klun0!al geschapen 
waarin racisme aan ewaldcert wordt en extreem rechts oed kan ~1Jen.w 

\ .. . .. 
~ 

stigmatiserend en kriminaliserend bezig was naar een ele gemeenschap, haalde nog net e 
kranten. l week na de Bijlmerramp verklaarde lloodkommissaris van de Amsterdamse 
politie No,dholt lan1:s de neus we dat de rs· destïds de · , litie verkeerd eciteerd zou 

.:. 

hebben. Na de vliegramp. ven waren het mensen. Hoev,;el dat niet echt doordrong in het app:iraat 
want de vreemdelingenpolitie presteerde het om een aantal zgn illegalen die zich hadden 
gemeld ondanks alle venekeringen v00(8f, de oproep te presenteren het land te moeten 
verlaten. Foutje, bedankL W@L ;g~ 

Even waren her mensen. Totdat weer overgegaan werd 101 de zgn orde van de dag. Het 
leed bestond niet meer. Het leed en verdriet van mensen was geen probleem meer. Er was 
een nieuw probleem: het illegalenprobleem. Ronenberg, Kok, Kosto, de politiekommissaris 
van Den Haag, burgemeester Peper haalden allemaal Bolkestein rechts in, die vervolgens 
Janmaat weer rechts inhaa~e met zijn ui1spn1lcen dat alle illegalen het land uitmoeten. Een _ , __ 

1 

kollcktievc politieke hysterie waarbij Janmaat garen spint. "De illegalen pikken onze bonen 
in; ze misbruiken onze sociale voorzieningen; ze zijn allemaal lcrimineel; ze pikken onze 
huizen in; de illegalen brengen enge zid.,es als aids en tbc mee; de illegalen hebben hier 
niets te zoeken.• 
Hoevaak hebben zgn legale r.varte migranten dat niet al te horen gekregen ? Of de 
zigeuners ? En dan verbaast zijn over alledaagse uitingen van racisme op straat. op school, 
in het bedrijf, bij de woningbouwvereniging. En op het moment dat er aanslagen gepleegd 
worden dOO( extreem rechts geschokt te zijn en deze scherp te veroordelen. Want dat mag 
toch niet in "ons tolerante Nederland" 1 ;":"";; ~ :-·,, •J,_ -::, 

~ ..,,..rr:-,~ • .,.~ .~ ~ - ,, .. 
.at , •• "r .... ""'i,i,ii1'UtAs-:; ~ 

~~~ 

Nederland heeft twee eeuwen ·lang huisgehouden in Ghana dat toen nog Goudkust heene. 
Van daaruit werden de Ghanezen als slaven geu-ansporteerd naar Suriname. Ekonomies 
werd het land leeggeplunderd. Toen Nederland als laa!Sle van de koloniale landen de 
slavernij afschafte deed ze in 1872 de onrendabele bedrijfsbeziningen in Ghana over aan 
de Engelsen. Dannnee heeft de Nederlandse staat en bedrijfsleven de basis gelcreerdvan de 
huidige situatie. Hei zijn nog steeds westerse wine instellingen als het IMF, Wereldbank 
die de situatie in Ghana heden ten dage verslechteren. Hoezo heeft Nederland daar niets 
mee te maken 1 

Oude wijn in nieuwe zakken. Het heet anders, maar mensen worden niet aJs mensen 
beha~deld, maar als een anonieme !categorie. De machtsvêrltoudingen zijn hetzelfde 
gebleven, waarbij de introductie van de zgn andere kuhuur 101 doel heeft om mensen af te 
leiden van hun dagelijkse problemen en de frustratie over hun problemen gelegitimeerd af 
te wentelen op groepen mensen die ekonomics en sociaal in deze maatschappij helemaal 
aan de onderkant staan. En dat zijn, niet bij toeval, zwarte mensen. En dat noem ik 
racisme. 

/ t1t,-;;" ...l.. . -
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D~ laatste ánti-racisme 
d1skussie avond is op 
dinsdag 15 öecember. Om 
20 uur in' cafe Leto aan de 
Akerks t raat. Het onderwerp 
is d an strategieën. Hoe we in 
groningen verder gaan . 
Formuleren van uitgangspunte n 
waarmee Gr oningen Bekent 
Kleur a ls 'teven k an mee 
verder kan . 



' . 
DIT IS EEN MUUR[RANT TER NAGED ACHTENIS AAN DE JODENVERVOLGING 
EN TER BESTRIJDING VAN HET GEWELD TEGEN BUITENLANDERS NU. 

1938 KRISTALLNACHT ; 

In de nacht van 9 op 10 
november 1938, werden in 
geheel Duitsland door de 
nazi's Joodse winkels en b~
drijven vernield en geplun
derd, synagoges in brand 
gestoken, er werden die nacht 
90 Jodinnen en Joden ver
moord en 26.000 mannen op 
transport gezet naar het 
koncentratiekamp Dachau . · 

, De initiator van deze 
pogrom was Goebbels, maar 
het geweld van de nazi
politiek tegen de J oden was' 
al veel eerder begonnen. 
Joodse me nsen wisten allang 
dat het tijd was om te vluch
ten voor het fascisme, maar 
waarheen? · 

lm Gestapo-Auftrag: Juden jagen Juden 

gesloten gre n zen . 

In juli 1938 h ielden 32 lan
de n in Fra nkr ijk een konferen
tie waar be sloten werd om de 
grenze n voo r J oodse vluch
telingen te sluiten . v.s. 
president Roosevelt deelde 
mee de Joodse slach toffer s te 
betreuren, maar dat zij er 
niet op konden rekenen wel
kom te zijn omdat de 'ekono
mie dat niet toeliet'. Ook na 
de K r .1 s c a 11 na c h t werd van 
Washington tot Londen en 
Parijs nog 'es afgesproken 

, (November 1038) 

dat Joodse vluchtelingen niet 
opgenomen konden worden. want 
dat zou de ekonomiese banden 
met het bevriende Duitsland 
schaden. Ook de nederlandse 
~r ens wa s gesloten. 

LEEUWARDEN POSTBUS 224 
8901 BA 

An tif a-Lee uwa rd en is ee n aktiegroep 
die geen enkele vorm va n fascisme, 
seksisme en racis me to lereert en 
aanze t wil geven to t verdere aktie 
en diskussie. 

1992 EUROPA ; 
Het is nu niet 1938 e n er is 
niet een nationaal-socialis
tiese partij aan het bewind. 
Haar wel neemt geweld tegen 
diverse bevolkingsgroepen toe . 
Het aanvallen van asielzoekers 
in Rostock kwam nog uitgebreid 
in de media, maar het dagJ!l ijks 
geweld (ook in Nederland) tegen 
buitenlanders l ijkt haar nieu ws
waarde te hebben verloren en 
wordt in de krant als 'nauwelijks 
ter zake doende' soms nog in 
één regeltje genoemd. 

Een rece nt voor beel d is het 
deporteren van z o ' n 40 . 000 
zigeune rs uit Duitsland naar 
Roemenië. 

!n11·AD• llnder-KnwaU In Ra.todu 

gesloten grenzen 
Hee geweld Legen buitenlanders 
bestaat niet alleen uit he t 
rechts-extremisme van nazi-skin s 
en 'oncevr-eden bur-gers', maar 
vooral ook uit het neder landse 
vreemdelingen beleid, braaf 
uitgevoe r d doo r de vree mdeling
enp olit i e. 
Zij bewaken de 'ges lo ten g r enzen' 

,._,: door mensen het land ui t te 
~-:.:f-ze teen en il 1 ega len op cc spo;?B ren. 

~ Landen in Af rika, Azië en Latijns· 
Amerika worden . o. a. door- neder
landse bedrijven leeggeplunder-d 
(b. v . Unilever, Del Monte .. . ). 
Tegelijkertijd wo r-den de grenzen 
hier gesloten voo r- mensen uit 
deze kontinenten, die hu n gesto
len rijkdommen achterna reizen: 

PROTEST 
Zuuls de llude llulp In de 
jurcn ' JO een bc l uni:rijk 
aandeel harl in hc•t nrgu
n I sert•n v.an hl·L 1ir111 L·st 
lc-gc-n hr-1 vlurhlt·I 11!1:t·n 
bclcirl van d~ r~gcr i ng , 
bcstnon er nu ook 
A n t i f J - Il r o <! p ~ n 11 i c 11 r u
d' !'H <' r 1• n . 

Hee FORT Europa. 

"Zij zulle n hun gcenzen. be vei li
gen, zoa l s ze tot nu toe al-
le en bij ker nce ntrales gedaan heb
ben. Zij zullen mijnenvelden leg
gen en versperringen van ho nden 
en doden bouwen". (Ne uffer ) 



FALENDE 
PLANNEN VAN 
SLUWE MANNE__.:.N.._. 
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CARRlf RE KANSEN ? Oll het min.tsterie_ v~.n deiensi'! • . 1.1" je 

de !crmt een beetje :eest !-feetje dat er 

hari o•r.!r ~-iacht :ror:!.t de -iien'l~plicht e.f 

te ,chaffen. !fou ja, de diensnl:!.cht: • ••• 

Oor.iet al te veel lui •ri~ ie leg'!r+.op, 

?mbr.~~..ren ~n va~ ko"Tt!ni~sies voor ~~r. 

hoofd te ~to~en, is er be~loten- niet. de 

dii!n .. -?lichi; ?.f' tP. -c:'lti"fan , -,?.:.= ~9 O!)- -.i 

'<o•r:':111:!.-=ht . De ·.s?.t? 1)e c::,'<c111e+.->1i'.:ht . l\.l!: 

P\?llnDl '~'! ,! .,91,:-qr'! bt?n jol? ':,'el 

~i~nst!)lich+ir, ~o ~~ j~ 

ho-.ft niet ~"er onde= de 

~e·1ocn !!!.l ,if,. ";.,.i' l 

~ i'lns ,;plichti0e:i 

~~.+. ~. ~ 1ÎP-1"! :'°Ch 

•,nn"' ;a ) • .. o o,r+ • 

n"ot:a?~t? lsri vJ!~l tt1~n°e!l ~1lJ.P.'1 '>OL: ~en 

~in he~ben i:i de ?.dmi.nistre.~ieve roop

• lo~p die d?.,; •o1eige::-•m is. !>•-. kun j'9 

~lrr.o~ zo'n ~~n peJ:j~ ~-3..l! . 

-•41:"'-

•.1111 ! 9.•oi!°='D"l,oOV ·-=-·~..,1- . "'"?.~ tl ': 

JA ~i "- nt1. ~~-?.,. , ~!'l - '!\:A.:- 11~ j '! ~c:z.~1-

·,t!i::-4!"'+;1 zi;- "'"'0!"1 ~P.!,?":'rl::.!1': ct~1" j9 in ':,o 

~
0

~ . i1e hes11~~1ng ower het 2.1. d:!.n niet. 

a '"cr.af~0 n ,,~ dien°t- tq . op1<orr.st.

,u~h~ ~c::-d- 19 ~ecember ~no~en . Rn 

rt'!t 1; ~0 ~,"'~ar :!'!~ ... e:=- ::."::'î ~!!:!': t,:,•a'!ll-

.. .,, it'!=':11!.t" vr.,··rlcori'!n. · ·.i~ +; nu m!-t zo i r:'~:!!:d 

?.'l."l te V3n!"'!l? il"' j '! he"'! iie h2.l<: in atu·.•r

zi: h 1: da?.r !!!.Is l:?.at=:te, t 0 r.1f!l ~e vol1."]:i

de lichtinq tl niet ~e'!::- ho'9ft Oll t.~ kome~ 

~s •-,o::-i· e-:- op ~'.e=lei 112.."liP.ron ge

~rob~~~1 o~ e~n 2-~ds~g opl~-einJ te 

w!_11:i!c·. T'e rei,:la~S'!!"in~ bi~1t -t~n 

2.l ~'?r:12.!ie,,e ::-~z.: a~, . .,ë!.l.-b'j 

d~n! .. 0 1:~k ju-":i":i~ 1:'!-::?..:!.l":, -:o :ii9': "!1n 

.!. q ü ": S!?"<=-~~ :i::+, 1'- tn=-:t-!~ "'"?:l "!~!'1 

to-:.:lä.l~eig'!!r~ i S" t? 0 n ~'-:tO'l'! 

zit je in °en voort.du=ende onzekerheid, 

of je nu !-iel of ni'!t de !la.1< in dra~!+ 

:~ ieder geV?.l is ie 15ie om 9 , }0 z lfn 

proces in Arnhem. Komt allen in grote 

g9ttle om ook de wa~~schijnl~k ll!.2.t~te 

totaalweigerv...r te Rteunerr! 



'WIJ HOUDEN 
NIET VAN 
SEXISTIESE 
PLAAT JES!! !11 

axles tegen geweld tegen 
vrouwen 

25 november Is een lntema11onale 
axiedag tegen geweld 1egen vrouwen. 
Deze dal.lm werd gekozen omdat op 25 
november 1960 3 dominicaanse 
vrouwen werden gegltzeld, ver1<racht en 
vermoord door mllltalren. Zij wilden hun 
mmnen In de bajes bezoeken. 
Vang taar wa--en er In het hele land 
ak1Mteiten georganiseerd rondom het 
1hema ·vrouwenhmder. Dit taar was het 
wat stiller. Verspreid over het l«td waren 
er akties tegen sexisUese reklame. 

..,...,,~: ~-~rff'rtO 
In de reporlAp. "dressed .tot 

kill" in het augustu.a-oummer 
van Raila )5.· • te rim lioe:-een 
,.gaogster.lieije" 1 • d(!9r ii'+en 
huurmoordenaar ··:-.ch~
volgens ._wórdt. ~ ~ B"i 
t,oe;d,• mishandeld-~~ ~r. 
'moöid'. Gèwelddad$ ; acênèi 
worden phruikt om hc;renkle
diog ,aan te prijzen. ,- . , 

In leeuwarden plakte de nieuwe groep 
An1lfa Leeuwa--den (zie elders in dit 
blaa~e) de stad onder met posters over 
25 november en se>dstlese reklame. 
In Amsterdam gingen vrouwen 's 
middags de straat op. Ze plakten, 
kladden en deelden pamfletten ult. Deze 
pamfletten werden voornamelijk aan 
vrouwen uitgedeeld. Mensen op straat 
reageerden vaak wel positief. 
Daarna werd het reklameburo PMS 
amgepal<t Dit reklameburo werd 
bekend door de opvallende Mazda 
reklanes. Een vrouw met een 
blauwgeslagen oog moest mensen 
(mannen?) ertoe overhalen een Mazda 
te kopen (unlted colors of Mazda). De 
vrouwen spoten met behulp van mallen 
teksten op de muur als: ·stop sexueel 
geweld tegen vrouwen!" en "No mems 
no!" (als een vrouw NEE zegt, bedoelt 
22 NEE!). Ook werden er posters 
geplakt de bekende "Wij houden niet 
van se>ds11ese plaatjes!" en eentje 

' 
waarop stond "Niet slDd<en, maar 
vuurspugent•. 
De ansterdamse politie werd het 
allemaal teveel van het goeie, zoveel 
goede argumenten op een middag. Ze 
grepen een vrouw bij haar kladden en 
sloegen haa: Daarna werden 12 andere 
vrouwen opgepakt De aanklacht was 
openr~ke gewel~leging tegen gevels, 
ramen en s1oeptegels. Raar hoor, 
meestal plegen mensen openlltke 
geVYelq>leging M=T stoeptegels. 
Mischien een ldee1e voor de YOlgende 
keer: Pas vrijdagmiddag werden de 
vrouwen weer vrlfgelaten. Onderling was 
de sfeer goed gewees\ er waren 
lawaaidemo's en ze hadden 291fs 
pakketjes gekregen. Sommige vrouwen 
hadden een spiegelkontrontatle moeten 
ondergun. Het feest is hiermee nog 
niet voort>1i 18 december om 9 uur 's 
ochtends moeten de vrouwen voor de 
rechter komen vanwege dus die 
openlijke gewel~egng. Wellicht horen 
juflle nog meer ovet' dat proces. 

~EEN flilsEii'.:'sv.p · ~ :~:=~~ 
Wazr maken die vrouwen zich toch zod 
druk om? Nou van die leuke opmerkingen 
van bewakers:blfvoorbeeld: ==----' •1--- • - .... • C fflftM1 

! 

' 

25 NOVEMBER: INTERNATIONALE AKTIEDAG TEGEN GEWELD TEGEN VROUWEN' 

Vrouwen worden in het dagelijks leven gekon
f ronteerd met zowel psychisch, fysiek als 
seksueel geweld, gepleegd door mannen. Dit 
geweld, of tenminste de dreiging ervan, be
perkt vrouwen in hun bewegingsvrijheid . Een 
voorbeeld is het feit dat veel vrouwen 's 
nachts niet alleen over straat gaan of bepaal
de buurten vermijden. 

Vandaag, 25 november 1992, ziJn wij de straat 
opgegaan om door middel van schilderingen en 
posters de aandacht te vestigen op he~ geweld 
dat tegen vrouwen gepleegd wordt . 

I n 1981 is 25 november in Bogota (Colombia) uitgeroepen tot aktiedag 
tegen geweld tegen vrouwen. Deze datum is gekozen naar aanleiding van 
een gebeurtenis i n 1960 in de Dominicaanse Republiek, waar drie vrouwen 
hun echtgenoten in de gevangenis bezochten. De vrouwen zijn toen gegij
zeld, verkracht en vermoord. In 1985 is 25 november door de Filippijnse 
vrouwenorganisatie Gabriëla overgenomen als aktiedag tegen geweld tegen 
vrouwen en sinds het eind van de tachtiger jaren worden e r ook in 
diverse Europese ~anden jaarlijks aktie gevoe~d. 

Géweld tegen vrouwen is echter geen individueel probleem, maar eeh 
uiting van de strukturele machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 
Het is dus een maa~schappelijk probleem, dat ook. als zodanig erkend en 
bestreden zou moeten worden. We · zien echter het· t egendeel gebeuren: 
vrouwenopvanghuizen worden wegbezuinigd en in reclame wordt geweld tegen 
vrouwen als verkoopmiddel gebruikt. Meer in het algemeen zien we dat 
vrouwen zich economisch nog altijd in een achtergestelde positie bevin
den, waardoor zij vaak afhankelijk zijn van mannen en dus moeili jker een 
voor hen onderdrukkende situatie kunnen veranderen. 

Geweld tegen vröuwen moet op alle fronten bestreden worden! Mannen 
moe ten leren om met.hun klauwen van .vrouwen af te blijven en van over
heidswege moeten vrouwen meer kansen -krijgen om zelfstandig en onafhan
kelijk van mannen te leven . De media zouden een flinke steen bij kunnen 
en m.oeten dragen om de man-vrouw vex;houdingen i n · de 111aatschappi j ge_li jk
wáardiger te maken, in tegenstelling tot wat nu veelal in de media 
gebeurt. 

De ervaring heeft ons geleerd dat situaties voor vrouwen pas verbeteren 
als vrouwen daar zelf voor knokken; Mannen geven hun machtspositie 
zelden of nooit vrijwillig op, en ook al plegen ze zelf niet direkt 
geweld tegen vrouwen, toch houden ze m.aar al te vaak geweldplegers de 
hand boven het hoofd. 
Om deze .houding in de maatschappij -te veranderen is het noodzakelijk dat 
vrouwen zich teweerstellen t egen geweld en onderdrukking. Dat kan door 
elkaar te steunen en elkaar en zichzelf weerbaarder te maken. Laat niet 
over je lopen! Blijf niet alleen zitten met je problemen! Organiseer j e 
en verzet je! 

TBGEN ONDERDRmi::KIHG .. EN . Ul':rBOI'.i!l1fG ~ VAII .. VROUWEN' r 

TEGEN GEWELD TEGRN VROOWEH 
VOOR VROUWENSTRIJD RN ONDERLINGE SOLIDARITEIT 



Z 0 J U I S T V E R S C H E N E N 

Bewolkinaspolitiek 
ALGEMENE I NLEIDING 

Deze maand (november 1992) is er een 120 pagina's telle nde 
brochure verschene n over bevolkingspolitiek . De brochure is de 
eerste uit een reeks van vier, waarin geprobeerd wordt de werke
lijkheid achter het begrip bevolkingspolitiek te ontdekken. 
Hierbij zal duidel ijk worde n wat het rundvlees in de supermarkt, 
de heksenvervolging in de 15e ee ww, de hongersnood in Somalië, 
de reageerbuisbevruchting in een rotterdams ziekenhuis, de graan
handel van de Verenigde Staten, de toenemende werkloosheid in 
West-Europa. de ontdekking van het DNA, de bezuinigingen in de 
ouderenzorg, het groeiend aantal neo-nazi's in Duitsland en de 
veranderende wetgeving rondom sperma-donatie met elkaar hebben 
te maken. 
Bevo l ki ngspo l itiek bestond al voor het ontstaan van 'onze' huidi
ge ekonomie, het kapitalisme. Vanaf het eind van de vorige eeuw 
echter, heeft een moderne bevolkingspolitiek zich o ntwikkeld, 
mede gevormd door ekonomiese en bevolkingswetenschappen. Het 
moderne van deze politiek betekent dat beleidsmakers bevolkings
groepen als va r iabelen in ekonomiese formules zijn gaan zien. Dit 
is ee n fundamenteel nieuwe stap i n de geschiedenis van de bevol
kingspolitiek: het verwetenschappelijken en rationaliseren van die 
politiek. Voor het ontdekken var: "de werkelijkheid achter het begrip 
bevolkingspoltiek is het onontbeerlijk deze wetenschappelijke en 
ekonomies-rationele achtergrond, waarvoor de harde praktijk van 
bevolki ngspolitiek zich afspeelt, te kennen. 

Helix , een werkgroep tegen bevolkingspolitiek, geeft in vier 
broch ures een antwoord op de vraag ' Wat is bevolkingspolitiek?'. 
De nu verschenen eerste brochure is een algemene inleiding op 
het thema. Het bestaat uit vier hoofdstukken: 
Het eerste hoofdstuk is een begripsbepaling: wat voor betekenis 
wordt er vanuit verschillende hoeken aan het begrip bevolkings
politiek gege ven en is het nodig een nieuwe definitie van het 
begrip te formuleren? 
Het tweede e n derde hoofdstuk gaan in op de twee zijden van de 
bevolkingspolitieke medaille. Aan de e ne kant (hoofdstuk 2) is 
er het thema van het mensen ontnemen van een zelfvoorzienend 
auto n oom bestaa n , wat in gangbaar . taalgebruik 'ontwikkeling' 
wordt genoemd. En aan de a n~ere kant ( hoofdstuk 3) is er het op 
maat snijden van bevolkingsgroepen door het manipuleren van de 
faktoren geboorte, migratie en sterfte. 
Hoofdstuk vier tenslotte gaat in op de ideologiese saus die 
over het geheel van bevolkingspolitieke maatregelen wordt ge
goten en moet zorgen voor akseptatie en goedkeuring. 

De rest van de brochure-reeks verschijnt in de loop van 1993 
en daarin zal uitgebreid aandacht worden besteed aandeelthema's 
als de nazi-bevolkingspolitiek, de huidige west-eur opese migratie
politiek en o ntwi kkelingen rondom prenatale diagnostiek, voort
plantingstechnologieën en genetiese manipulatie . 

_ ,,1. 

De br ochure is t e bestel l en door 9 g ulde n (inklusief po rto) 
~verbte maken op gi r onummer 2007682 t.n . v . CSV Noord- Neder la nd 
ost us 903 , 8901 BS Leeuwa r den , o . v . v. ' Bevolkingspolit i ek l:. 

Schrijf voor meer informatie naa r: 

Helix 
Postbus 903 
8901 BS Leeuwarden 

• Ko-t berich1je nog: in i 993 k!Wl!,llf~! 
tentoonstelling van geneties 

:::gemanipuleerde p lanten In de HortUs In 
haren. En dat nog wel in een 
mmeupavtljoen otzolets. Wie weet 
schrijven er no 1.\-at over: 
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p .· NR· . ~ . ~}~,, 
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van 2 mensen die in Denemarken worden 
vervol~ vanwege bankovervallen. 
Hopelijk geeft dit meer info dan het 
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Bl~RIIDIN6 .. Il ..... ll 
VOOR JE LIGT NIEUWBRIEF NR. 1 
VAN DE STEUNGROEP CHRISTIAN 
ZWETTLER EN STEFAN 
KLINTHO.,.. 

• Vrijdag 14--08-'92 vond er 
in Kopenhagen, Deneaiarken 
een gewapende bankoverval 
plaats. Dit gebeur de door twee gebivakkeerde personen 
bewapend met een pistool. 
Het was de tweede keer in 
k~rte tijd dat d~z~ ba~k op 
dezelfde manier wer.f ~e
roofd. 
De politie vond enige tijd 
later het buit gemaakte geld 
op een nabij gelegen kerk
hof. Waar ze in afwachting, 
totdat iemand het geld zou 
komen op halen , zich verdekt 
opstelden. Stefan Klinthoj 
passeerde het kerkhof, dit 
was voor de politie genoeg 
bewi js dat hij bij de 
bankoverval betrokken moet 
zi jn gewtest: hij werd 
gelijk gearresteerd en 
afgevoerd. -. 
Op de plasticzak waar het 
geld in zat vond de politie 
een deel van een vingel"
afdruk, die na kort onder
zoek werd toegeschreven aan 
de tweede arr6stant, 
Christian Zwett ie.-.··. 
Dezelfde dag nog deed de 
poli+.ie o; verscheidene 
olaatsen invallen: voo:·al 
het ~uis waar Chri~tiar. 
woon~ werd grondig door
zocht. De reden voor de vele 
ong;~qnste bezoeken was dat 
de polft1e er met stell i~ 
heid vanuit ging (gaat?) dat 
er nog een derde persoon 

• • • • • • • 

bij de bankovervallen moet 
zijn betrokken en uiteraard 
om bewijslast tege~ 
Christian en Stefan te 
verzame 1 en. 

De inhoud van dit eerste 
nunmer is nogal marginaal, 
mede doordat de informatie 
voorziening over hen, 
ge-zien de aar-et ,an de 
aanklacht - ook al mag dit 
nooit een reden zijn om hen 
niet onvoon,aardelijk te 
steunen-, minimaal is. Tot 
dus ver verschenen er twè~ 
artikelen in de 
AngehHrigen-lnfol die 
integraal in deze nieuws
brief vertaald zijn opgeno
inen. 
Bijgesloten zit een voor
bedrukte ondersteunings
kaart, die met enige nadruk 
niet bedoeld is voor je . 
archief, máar oa naar hen: 
opgestuurd tá worden. En 0111 
de kritikus voor te zijn, 
vermelden we ,:,mtrent deze 
kaart, dat deze geln
spireerd is op artikelen 
die tot op h~9en zijn 
verschenen in· de pers, 
waarin de burqeli jke media 
stelt dat Christian en 
Stefan ··:<ie 1 vrr.'.ar 11et 
geweld banken 'hebben 
overvallen voor geld voo~ 
de pa lestijl'en, ·iandaar ·: 
"vrijhe,~ . o,Ol.#, Je bankover
va llersl " - En ·iiteraard ook 
omdat wi j niet· geheel 
onsympathiek tegenover 
zulkse bron van inkomsten 

st~a~ want mocht het 
los,~ l)Olsen ~-..-k van de 
deense j usti~,e bew•,zen 
worden, dan nog zullen we 
de twee biijven steunen. 
Voor als nog is dit een 
ficti~ve aanklacht waarmee 
ze Q-:ristian en Stefan lang 
in voorarrest kunnlll en 
zullen houden. 
Het 1s nu hu»t drie 
inaan~an geleden dat de twee 
~ ~earresteerd, en t,ct 
ziet ~r n~g niet naar ~,t 
dat hdt proces tegen ~_en op 
kort term1 jn va 1 t te _.
ver«aChten. Tot dus ver 
ziin er a11kdlc, -z.it,lingen 
g~IQf~ voor verlenging van 
ce :,echtenis, ook zou er 
een zitting zijn geweest 
die hun advok~at (een van 
de besten i~ Denemarken) 
heelt aan9~tpannen o~ de 
isolatie op te heffen. 
Nadere ~evens alswel over 
de andere zittingen ( 10-10 
vondt .de ' laats.ta :,_laats), 
is bi j . ons nog r.ir-· bekend. 
Wat dat hetreft; 'is··het met 
de informati é ·voo~iênfog 
voor dit eerste numer·. 
nogal behelpen. Al weegt 
dit niet af teg~~~~~
wachten, op gedegeri:•1.nfo,:
"aatie: Door nu ··er::aándacht 
aan te besteden máé~e~·we 
evt. fouten maar _op de ~oop 
toene111en. · . .:· · ·., ,. 
Het is ook de bedoeling dat 
er een nu-r twee van deze 

" n"iellWSlorlef komt, waarin 
wij hop.,. jullie beter te 
kunnen · info..-ren. Conti
nuiteit in de strijd, 
nietwur-7 

INIIIIN&.IIONA&l 

Rest nog te veraelden dat 
het adr1s van hen hieronder 
alsaede op het onde,
steuni119skaartj1 kan 
wijzigen "in het geval ze 
worden over geplaatst na 
een andere gevangenis, let 
hiervoor op nad11r bericht. 

'öê:STlUJD GAAT DOOR OOK 
TUSSEN VIER GESLOTOt HUREN, 
EN VOOR HEN DIE DAARIN 
ZITTEN! 

Adres: Chr isthn ·z"ttler, 
Stefan Klinthoj 

Vest!"l• Foengse 1, AFD. C. , 
Po?~ti9arden. 
Kopenhagen-Vesterbr; 
Deneurken 

STEUNGROEP CHRISTIA~ EN 
STEFAII ' 

Nieuwe zijds kolk 11 
1012 PV Amsterdam 

1. .De An~ehHr ilJl!n-lr:io 
staking van de politieke en 
strijdende gevangenen 1n 
1989 in de BRD. Deze honger
s taking werd gevoerd voor 
samenvoeging i :1 grote 
grnepen, vrije conwnunicati.e 
en vrijlating van sllP.n die 
vanwege gezondheids reden 
niet meer in staat zijn om 
gevange~ te ~itten 
(~aftunrahig). Het blad 
verschi~nt om de veertien 
dagen ·en geeft vanuit een 
betrokken visie, actuel1 
infon,etie. Het plaatst 
authentieke discussie 
bijdragen van revolutionaire 
gevangenen uit Duitsland en 
de rest van "de wereld. Het 
wordt uitgegeven door 
familieleden van politieke 
gevangenen in de BRD. 
Doorbreek de muur van het 
zwijgen! CreYer openlijk
heid! Neem nu een abonnement 
op AngehHrigen-lqfo. Bestel~ 
len bij GIIN-uitgeverij, 
Postbus 260 226, ZUlp1cher 
Strasse 7, 5000 k81n BRD, 
een half jaar abonnement 
kost 28,60 OH. De An91h8r1-
9en-lnfo is ook verkriJgboer 
bij de betere boekhano1l1 . 

ANTI-IMPERIALISTEN IN 
DE~iMARKEN GEARRESTEERD •. 

Op 14-08-'92 zijn twee 
kameraden uit het anti- . 
imperialistisch verzet in 
Kopenhagen goárresteerd. Zij 
-,çrden beschulGigd van e1n 
drievoudige bankoverval. De 
twee ~ameraden ziJn·de uit 
Bonn; BRD kOlll!nde en in 
Kopenhagen ' levende Christian 
Zwettler en de deen Stefan 
Klinthoj. De twee zi tten _ 
si~ds hun arrestatie in 
totale isolatie, wat 
betekent dat ze ongeveer 23 
uur alleen 1n hu• cel zitten 
opgesloten en slechts een 
half uur luchtingstijd in 
afzondering hebben, zodat ze 
buiten de bewaking niemand 
te zien krijgen. Christian 
heeft een totaal 
bezoeksverbod: tot nu toe 
kon allee~ zijn broer hem 
een half uur bezoeken, 
Stefan kan alleen bezocht 
worden door zijn ouders. 

Bi j beiden vindt er een 
extrl!ftle post-censuur plaats. 
Sinds hun arrestatie vindt 
er in de deense media een 
enorme hetze' tegen hen 
plaats, waarin zé 
persoonlijk worden beledigd. 
Beide eisen dat ze 
samengevoegd worden. 
Beide kunnen ook brieven in 
het duits lezen (vanwege de 
censuur - zie brief 
Chri stian - kun je het beste 
in het engelt schrijven) en 
zullen zich zeker- verheugen 
op post. • , 

Bron Angehor-lgen info nr. 
101 10--09-'92 

VOORARREST: 

· Het voorarrest temijn in 
Denemarken is nogal 
g~compliceerd. zo 
gecomplicee1-<1 zelfs dat de 
hieronder gedaande poging 
onder nadrukkel i jke 
voorbehoud is (in nuarner 
twee van de nieuwsbrief ~--· 
corri geren we de evt. ~ -

·p 

geaaakt,e fouten). 

1 x 24 uur, plaat~ 
poli~iecel (recht op een - . 
telefoontJe/1igen of piket 
advokaat)~· ... In deu tijd 
wordt je ook gefouilleerd 
en worden er 
~ingerafdrukken en foto's 
\'an Je genomen. ·,-

. •.; f' .. 
3 x 24 uu;: plaats: 
politiecel: gebeurd door 
een soort o.v.-J . die·-= 
t1lkens deze tijd aet · J x, 
24 uur kan verlengen, mits 
de politie/justitie telkens 
weer Ht nieuw bewijs 
Nteriaal aankomen. 
Doorgaans wordt dit tot 
max . drie keer verlengd; al 
kunnen ze dit 
ongelimiteerd verlengen. 

Na de 3 x 24 uur kom je 
voor het lager-gerecht, een 
rechter beoordeeld dan of 
je voor een bepaald teraijn 
in hechtenis wordt 
geplaatst. Plaats: 
gevangenis (h.v.b.) . Elke 
aanklacht heeft een limiet 
voor het maximale 
voorarrest termijn. Er 
bestaan geen vaste 
termijnen dus (zoals 
hier), je verlenging kan 
var i Hren van 1 dag tot 3 
weken (of l anger), waarna 
het weer kan worden 
verlengd. In het verleden 
hebben mensen 2,5 jaar 
zonder rechtszaak in 
voorarrest gezeten ! 

T.a.v. uiteindelijke straf 
maat, als een overtreding 
duidelijk is verbonden aan 
een politiek 1110tief, dan 
~un je J jaar ' ·--~_z_ 
gevangenisstraf extra .~ 
krijgen} ., 

- > .. .. , 

~ ... . .... :.~.-!.. •• 
........ 
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Een br ief van Christian 
Zwettler uit Denemarken. 
Kopenhagen 22-09- ' 92 

In Angehorigen info nr. 101 
stond een kort bericht 
oatrent de arrestatie an 
gevangenis-omstandigheden 
van mij an •' n kameraad. 
Daarin stonden enige onnauw
keurigheden, die ik graag 
nauwkeurig wil maken. 
Onze gevangenisoastandig
heden: 
In de ochtend en avond 
kunnen we twe...,al een half 
uur- afzonderlijk luchten. 
Dit gebeurd in een betonnen 
kooi - waar een vr ij ui t
zicht op de h1t1el wordt 
ontnoaien door ijzergaas . Oe 
opper vlakt e is Sm. lang en 3m 
br eed, echt shi t dus. 
Verder hebben we - als we 
ons bij het ontbijt daarvoor 
aarunelden - de mogel ijkheid 
om te douchen, en - als we 
het een dag van te voren 
melden - 40 minuten alleen 
in een andere cel de gele
genheid om krachttrai ni ng te 
beoefenen. 
Voor de rest ve~bliJven we 
In onze cel. 

We hebben a 11 e twee,. een 
door de gevangenis beschik
baar geste lde radio en tv op 
onze cel - dat zit standaard 
i n elke isolatiecel. 
Wij verblijven op dezelfde 
isolatie-afdeling, enkel zit 
mi jn kameraad op een andere 
verdieping, zodat het haast 
ui tgesloten is dat wij 
elkaar ergens toevallig 
ontmoeten, b,r. op weg naar 
de wc/douche. 
Desalntettemin hebben we. 
elkaar al een keer ontmoet; 
we konden elkaar toen net 
begroeten. 

Te
0

n· aànz.ien van de gevange
nis-omstandigheden: 
Mijn kame'raad heeft eenmaal 
per week recht- ~p een uur 
bezoek van.,zijn_ ouder s -

* 

waarbij zijn IIOeder zich 
echt te gek opstelt - zoals 
er.kale kameraden schreven. 
lk heb tot d•1sver tweemaa 1 
mijn broer een half uur ·op 
bezóek genad - die hiervoor 
speciaal uit Duitsland moet 
koaen. Wij moesten in het 
engels spreken oadat ande rs 
het bezoek zou worden 
afgebrtken. We IIOC~ten ook 
niet o~•~ de aanklacht 
spresen. . . 
Voor de rest heb ik een 
half uur bezoek gehac van 
een deense zwag~r, waa~ we 
buiten de taal (natuurlijk 
hebben we in het deens 
gepraat) dezelfde voor
waarde opgelegd kregen. 
n. 1. niet praten over ::e 
aanklacht. De bezoeken 
vinden plaats op het 
bewakings-hoofdkwartier -
in het bureau van de 
bewaking, die ook de post 
controleert en censureert. 
Zij houden ook toezicht op 
de bezoeken. 
Onze kameraden/i nnen hebben 
een bezoeksverbod voor 
hier . Zelfs de kame radin 
waan:iee ik g~trouwd, b~n. De 
officiäle reáen daarvoor 
is , da t wij elkaar te goed 
kennen en daardoor de 
mogelijkheid bestaat dat 
wij elkaar conspiratieve 
medede l ingen doen. En. 
omdat wij sinds j aren 
gezamel ijk vechten e~ 
zodoende vaak samen zijn 
opgepakt. De laatste keer 
dit jaar bij de bezetting 

· van een warenhuis hier, als 
solidariteitsaktie i . v. m. 
de rellen in Los Angeles, 
in de USA. Kortom, omdat we 
niet slechts familie van 
elkaar zijn maar kuseraad 
en kaaieradin. 

Ten aanzien van de post
censuur: 

Brieven waarin wi j o~er 
onze aanklachten schr ijven 
komen zo wi e zo niet dQOr 

de censuur.- Het ii~geblek;,;· 
dat het meilijke< is °''_, .. 
iets uit de gevangen ts te - • 
krijgen dan iets ven buiten· 
te ontvangen. Tot nu toe 
ontvingen we puflet- • ~ . 

. ten/textan/tijdschriften •. 
'Van buiten. Boeken ván "<;" 
buiten te ontvangen is 
verboden. De post, die. we 5 
vanuit Duitsland krijgen 
wordt eerst door de' bewa-· 
king vertaald, alvorens wij ~ 
het krijgen (els het in · •. 
duits is). · · • ' · · 
Ten aanzien van de hetze i n 
de burgelijke pars/kringen: 

Wij worden fo een ~rant -
Ekstra Blad (zoiets als de 
Telegraaf) - af~aschilderd 
als terroristen/criminelen, 
die sympati se ren met de RAF 
~n Action Directe. Verder 
plunderen we banken voor 
pa les ;i jnen. In het zelfde 
artikel wordt ook vast 
gest~ld dat ik al j aren 
probeer om politi~ke 
martela~r te worden - en in 
i ~olati~ , il komen. Het is 
auid9lijk dat zij hier mee 
prob~ren het revolutionair 
ver&t af te schilderen als 
zijnde perspektiefloos: dat 
de mensea die ze wil 
voeren, Eenkel 1n ~e gevan
genis willen k0t11en . Ook 
probeert zij organisaties 
binnen de metropolen, als 
de RAF en AD, die ve~hten 
voor btvr ijding, al5 
terrori, ten i n een k'.aad 
daglichl tt stellen. Niks 
nieuws dus in de opstands
bestrijding van. de heenen
de klasse t.o.v .· mensen die 
wat anders wil'len.' 
Wat belangrijker--is7 -is·dat 
in datza lfde artikel -~ ·
alsmede in eèn ander · 
artikel van een reformisti
sche 1 inkse partij -··die 
maar a 1 te graag in"'het 
parl ement wil kome~~ en de 
11109elijkheid uitbuit:om aan 
de staat te laten zien dat 
zij ~e tegen~~d~ge staat 

ziei als aaatschappellJke 
gr~ndslag. en zich ylijli9 
toont door te heturi tegen 
rcvoluti Ol\airen/es - da Rode 
Bende wordt genoenid als 
Stefs en 111jn persoonliJ~ 
politieke motivatie. D, ~ode 
~e~Ge is ~en legale 
cOtm1un1s~1sche str1Jdendn 
9roep. 
Wi j hebben bij·,ocrba'!ld "o,r 
net anti-67-r.or~rts-akt le,:ia 
9 t11- oe"'0ntt.t"a t1tt h1~r I n 
Dene<!!arker oer..c.b , l i smnl. 
er, llJn mat·e~n bus naar 
Nllnchen ge~a,n. Wi j hebb~n 
bi JeenkOlilSUr1 eet :-ev11 l11t lo 
na 1 re ex-<;-!0,angenen 111 t 
O~itsland g~houdefi en ~•J 
wil len alti jd een bijdraoo 
leveren vo~r de opbouw von 
een re,IOlut.lon•ire bt"llle9ing. . .. ~ . 

Dat. ;,.. dit ertittl deze 
samenhar.o in relatie wordt 
gebrac~t-tot dP. banknverval , 
kan slechts zo· u1 ~g~l~gd 
worden. d•t.'do heersenden 
zich voorbereiden, om nog 
~eer revolut1onairen te 
orre~teren en aan te klagen 
voor banlcowervallen. 

• 
Konkrete e isen1 .· 

Stef. en · il(. .eisan, . .. _,: 
-Dat we uit isolatie k~n . 
en·worden SP~ngevoegd,_CJII 
geza- li jk iets tegen dezi 
aanval te ondarnl!ll8n. 
-Opheffing van het be
zoeksverood; bezoek zonder 
bewak..ing. .., 
-Sluiting van de isolatie
v 1 euge i in de gevangenis . 
Vriedlose L1 lle. 
Dit ls'e~ vleu!)&ls-~~aar 
ong11'9tr: 19;;geva~gent:n . 
ge~soleerd ,zitten. Het 
z1jn alleMaal l apg ge
str•ften. die niet bi j de 
and~re gcvÀngenen en elkaar 
kunnen k0111en. De reden voor 
~un isolatie luidt dat ze 
sfeer te veel bepalen en 
dot de andere gevangenen 
bang voor hen zijn. 

Een shit-reden, die geloo
chenstraft wordt door de 
prak t ijk van de gevangenen 

in de gevon9enis . Er zijn 
wekenlang rellen geweest in 
da 9evongen1s tegen deze 
isolot1evleu91l. De waar
heid is nomel ijk dat deze 
gevangenen zich niet olles 
laten aanleunen en verzet 
bi eden t119en het gevang-
en is reg,_ 1

1 v4ndaar de 
isolatie! · • 
Wij. zijn solidai r met de 
gevangenen die zich verzet
ten teger. ,,.,ze bajesomstan
digheden. • 
-Vrijheid voor alle 
pol itieke gevangenen ! 

Dit zi en wij als. een 
internationale eis'· Bernd 
( P.c~sner) -,et nu _lh'i j , 
evenals A~i (Jansen) en 
Isabel (Jacobs) en ai die 
onderen. 
Wat voo~OIIS buit.2n belan,
r1jk -.As. 1s' he t ook nu 
hter binne~. dat mensen 
utt v•rsch1llende landen 
beirolken zi jn bij elkaar 
11n btj de lonkret.e 1nitia
tlnv11n •n 91vechtP.11 in elk 
,t11nlltrl IJk l and. 

_,,,. 

lt bedoel dat mensen die 
iets anders wil len, voor 
soortgelijke problemen , ,; 
staan t.o.v. ' de ·nieuwa· te . 
bepalen revol utionaire ,-,.. i 
strategieMn. Zo hebben wij , 
ui t verscheidene verha
len/ ervaringen zelfkr itisch 
en kr itisch kunnen leren-· 
hoè verder te- komen in de · 
strijd voor bevr ijding. Dat 

_ bedoelen we ook met samen 
strijden, niet enkel op ~· 
papier 1111ar ook . in de .• ·
praktijk. 

DE STRIJD VOOR BEVRIJu!NG 
IS INTERNATIONAAL! 

VI VA LA COf,f,fUN I SMO ET LA 
LIBERTAI 
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