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Ja, lief lezer*svolk, deze Chaos is er een
IN -C HA OS
stuk eerder dan jullie verwa:ht hadden.
Postbus
752
Hoezo lul, hoezo parasiet, hoezo
9700 AT
perspek11et, hoezo ad-hoc? Een extra
u_~gave d.Js omdat er veel te veel dngen
GRO~INGEN
211n die we niet langer op de plank
kunnen laten schimmelen. Tja we lijken
'Nel gek en gaan ons bij deze maar een
bee~e kwaadmaken.
Tussen de chaosprod.Jctie door snel
een nard van het Journaal opgevangen.
Een vluchteling die het land moest
worden uitgezet werd de mond
óchtgeplakt en ligt daardoor nu met
ernstig hersenletsel in het ziekenhuis. Hij
'JVaS de eerste niet de op die manier
mishëVldeld werd, de vorige slachtoffers
* Geen zin/bang om Iets te schriven?
waren er alleen ~ichamelijk) iets minder
Stuur ons dan collages e.d.
erg aan toe. Dat Is dus inmiddels
* Als je lets Inlevert doe het dan knnt on
gewoon: vluchtelingen opsluiten,
klaar: getypt, geknipt en ln elkonr
isoleren, mishandelen, vermoorden en
geplakt (plaatJes!).
protest de kop In drukken met veel ME
"'Koop je de chaos elke keer lo:,?, neem
en een rol plakband Tegelijkertijd
dan een abo. Dat geett ons rneor
dringen antifascisten er bij de
financlele zekerheid. Je stuurt I Ool 25
neder1andse regering op aan dat ze er
gulden naar ons adres met een briel1e
bij de d.Jitse regering op aan moeten
waar ie heenmoet Je kan het OOI<
dringen om maatregelen te nemen
afgeven bil de info1Mnkel (stoenu1s1raa1
38) . Schn"jf ook even waar je de chaos
tegen nazi geweld Hoezo ' hler gebeurt
dat niet'?!. Wij hebben geen na2iskins
~ders koopt, dan kan er daar één
nodig, Wj hebben Kosto en de
minder heen. Wij laten je wel weten als
ma-echausseel
het geld op Is.
Dit is natuurlijk niet zo' n strategiese
*Dit geldt ook voor boekhandels. Neem
opmerking, maar daar gaat het nou
...__.,~::r-· abo's voor de exemplaren die jullie toch
even niet om. Wil je wat doen, dan is het
wel verkopen, dat scheelt ook een hoop
___...__ administratief gekloot
Interessant om te weten dat er een
Steungoep Vluchtelingen in oprichting
is. Gevestigd in het VIC aan de
steentilstraat 38 groningen.
Wij schijnen Doe-Het-Zelf-Theorieën aan
te hangen. Dat zou best kunnen
kloppen, alleen niet de bedoeling dat
alleen wij het zelf doen. Kortom:
DOE-HET-ZELF IN DE CHAOS
• Schrijf ook eens een stukje. Hoelt niet
perse over kraken, denk eens aa,
,niieu, vrouwenstrijd, militarisme,
vitifascisme... Wij selekteren niet op stijl
ol schrijffouten.
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Ja hoor, het is weer eens zover.
Gekraakte huizen moeten weer eens plaats maken voor luxe
woningen . Het gaat om dat handjevol krakers die nu nog in dat
obscure tochtgat op de reitemakersryge vertoeven.die zeer
binnenkort moeten vertrekken.om plaats te maken voor de rtjken .
Dit heeft de gemeente gr~n besloten tijdens de raadscommissievergadering van 3 sept. j .l.
Anderhalf jaar geleden.maart '91,is er ook gesproken over
nieuwbouwplannen op de reitemakersryge en schuitemakersstraat . De plannen toen: Een woontoren op de plek van de huidige parkeerplaats ook wel bekend als "de wasknljper",dure koopwoningen en een ondergrondse parkeergarage.N.a . v. de vele
vragen rond de financiële en stedebouwkundige aspecten van
deze plannen die op dat moment leefden, en dan met name
m. b .t. "de wasknijper", is er verder maar van afgezien omdat e r
gewoon geen poen voor is .De koopwon ingen gaan wel door,en er
moet een ander idee gevonden worden voor de parkeergarage.
De koopwoningen ,zes luxe stadsvilla's en zeven premie C woningen,zyn ontworpen door de gebroeders Frank en Paul Wintermans
uit Eindhoven,en verschrikkelijk duur~Variërend tussen f184.000
en f305 . 000 .
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van ende woonruimte willen voor "'"':,
wij hebben geëist dat we verd tgdit de voorwaarde is voor een
woongroep van zes personen, ano al wat problemen te veroorzavrijwillig vertrek.~it sche7~n wÎlde eerst de toezegging van
ken,want voornamellJk Lange) .
i" eerst een aanbOd wilden
het vrijwillig verlaten,te~wÏ} :lr geduurd en hlJ vond het
hebben,dit heeft wel een a
.
helemaal niet leuk. .
.
betreft afhankelijk van won1.n9De gemeente is wat hu1.sve7ting
. treerd staat by huisvesting
bouwverenigingen.Wanneer J~ ge~egishet bevolkingsregister van
als langdurig woningzoeken e e elyin aanmerking komen voor
Gripn,dan kun je misschien nog w
individuele woonruimte. n huis vinden dat wij zien zitten,daar
wiJ' geloven niet dat ze ee
t
en in Maar we wachten het
rouween week
.
hebben wij. ook geen enkel verf die
daarop zou gaan
volgende gesprek nog even a flink zoeken ondertussen ._~,_.,.,r
volgen: kan de gemeente nog

panden aan de Reitemakersri ·
~o'n tien jaar gekraakt. "DE
nr;, 20 t/m 22b zijn alweer
is heeft 14 november haar derd
Al< ,nr.19,da t later gekraakt
(wat niet gebeurd is,misschieneb~erjaardag k'Uflnen vieren ,
? )
innenkort een afscheidsfeestje
Voor alle panden geldt dat ze in
binn~n gesloopt ziJn. (het lot van opdracht van de gemeente vnn
Groningen om ze kraakvrij tem k )eel leegstaande panden in
baar gemaakt door de kraker•st!r!n(dm~ar weer· helemaal bewoonvloeren en wandj es timmeren kek• a en repa r e r en.nieuwe
meer. --~-Ook heeft op numme~ 1~ :ns :n wc'~ bouwen en nog veel
worden ae panden bewoond d
.F. boekwinkel gezeten Nu
oor mensen
nen,v l ooien.planten en schimm
( , poezen, honden,spin-·
1
5
en toe door luizen).
e
en heel erg stiekum ook af
De

KAfi;s

Inmiddels na byna twee weken te hebben gewacht ,heeft de heer
Langejan van zich laten horen . In een..brief liet hij ons weten
dat de gem~ente geen enkele mogelijkheid heeft,zeker niet op
korte termiJn,om vervangende woonruimte te bieden in de door
ons voorgestelde sfeer.Bereidheid is er wel om mogelijkheden
van individuele herhuisvesting te bespreken,vanuit de gemeente
dus.Van kracht blijft het tijdschema gericht op ontruiming van
de locatie begin januari '93,maar toch biedt hij ons nog een
gesprek aan om,alvorens zij de noodzakelyke juridische stappen
gaan . zetten,met hen over "MINNELYKE OPLOSSINGEN" te praten . Reageren wij niet voor 15 dec. dan zal de gemeente zondermeer de
vereiste juridische stappen gaan nemen en kunnen wij een officiële sommatie op korte termijn tegemoet zien. PartY van de
Afbraak ROT OP ! !
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ÎÏÎÊRLÄNGS AFSCHEUR
i
en tn het leven.

·
Geachte faml Ie

In het onroerend goed aanbod van deze maand troffen we ook uw woning aan. Het feit
dat uw woning momenteel te koop staat of dat u een nieuw huis gaat bouwen betekent
dat u konkrete verhuisplannen heeft.
Vandaar deze produktinformatie-brochure.
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In het toe te sturen mapje vindt u vele inspirerende ideeën

Waar u aan moet denl<en
bij de verhuizing
D Afsluiten gas, water, electra en kabel in oude woning regelen
0 Meterstanden van gas, water en electra op de dag van verhuizing
opnemen

. D Aansluiten gas, water, electra en kabel in nieuwe woning regelen
D PTT Verhuisbericht halen op het postkantoor, invullen en opsturen
D Makkelijke maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing
e n 11nm rl o v0rh11i~rl;:in 7P.lf

En completeer het luxe karakter met

van liedjes over aode nazi~. Het publiek reageerde
alsof het een· gezellige soapserie betrof. Met de blik
op nul stonden ze langs de kant aapjes te kijken.
Waer de mensen zich toch druk om maken hè, het
toch btjna sinterklaas?

DEM()NSTRATIES,
RESPEKTABELE
NAZI'S EN HUN
EFFl~I_ENTE
HULPJES

PERS BERICHT 1-12 1992

Explosieve situatie in grensgevangenis door misstanden
Mobiele Eenheid voert strafexpeditie ui~arresteert vluchtelingen en s laat mensen in elkaar.
Op Maandag 30 november rond 17.00 uur is de Mobiele Eenheid de grensgevangenis binnengetrokken en heeft daar 10 vluchtelinge n geam :steerd d ie vervolgens zijn overgeplaatinaar
de penitentiaire inrichting Over Amste l in isolatie e n Veenhuizen ~nder anikel 7a regie mJ
Verschillende mensen zijn gewond geraakt. Voor zo ver we nu weten is één iemand voor behande ling in het ziekenhuis geweest.
Wat ging er aan vooraf?

nemen• door te proberen net zo
racisties te 2ijn als zij.
Veel van die burgers die "beschermd
moeten worden" stellen dit toch niet zo
op prijs en gaan de straat op. De ~
afgelopen weken waren er talloze ' .
spontme demonstraties tegen fase.isme
racisme, extreem-rechts, dscriminatie.·
0 schande! waar is de organisatie en '. .., .
waar zijn de partljvlaggetjes?
In "ons eigen land" vverd er in ieder~"\'.· \ ~~~ a 1 uur kwam de enigzins gegroeide meute weer
geval gedemonstreerd in amsterdam, L · · ·\'.'-. .-~'ti op het zaaland aan om naar wat afsluitende
"ons eigen groningen• en in leew.,a,den.
. ....· ·~ toespraken te luis.teren. Je moet er van houden:
Deze laatse demonstratie was op 4
mensen cie het racisme probeerden ël te keuren
door religieuze leiders te citeren (wij nie~. Iemand
december. Vanaf 19 uur begon h~t
!:!!Il!!!!!~ van Antifa Leeuwarden las het een en ander voor
zaailand (groot dak van een
parkeergarage voor het plaatsellJ e
----: over het grenshosprtium alias Bullebak. Deze
gerechtsgebouw) vol te stromen. Er
· · · informatie vind je elders in deze chaos.
kwamen erg veel mensen, wel een paar
Enkele orga,isalies hadden wel een klein beetje
ci.Jizend! Gezinne~es, scholieren, oude
moeite met de tekst van het demonstratiepamflet Dil
en jonge mensen, veel zwarte mensen.
pamflet was hetzelfde als het pamflet va, de
Sfeervol stromende regen, een plukje
groningse demonstratie van 24 november: Men vond
politie en enkele klootzakken die
het za radkaal dat werd ingegaan op politici die
wurwerl< gooiden. Toespraken
afgeven op illegalen en op racisme en rascisme In
na1Uur1ijk: In het neder1ands, turl<s en
ons eigen kleine, fijne, veilige, gezellige neder!éllqe
Het IKV wou zelfs helemaal niet meedoen vanwege
fries. Wat is nou wet en wat nou niet
"gentegreerd'?!
drt péVTlflet
Het begin van de optocht was tamelijk
Maar al die enge skins zouden niets bereikt hebben
saai. Véééééél mensen dat wel, maar zo
zonder de racistiese hetze van de "nette politici".
Deze hetze is ook gratis propaganda voor
stil. De tocht kronkelde zich door het
centrum zodat de kop regelmatig de
"respektabele" nazi partijen zoals de Republikaner
staart tegen kwam. Lmgzaam maar
(duitsland) en het Front National (Trankrîjk). Dit soort.
zeker kwam er ook wat leven in. De
partijen 2Ulten vooralsnog ook heus niet verboden
worden. Dat lot is voorbehouden aan van die enge,
gronlngers werkten het vertrouwde
extreme klupjes zoals het nationallsties front otzo.
reportoire nog eens af, opgetogen
scholieren putten zich urt in het maken
"Ken uw vijand" 2Ullen we maar weer een s zeggen.
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Nadat de heer S uleman vo rig we ek vanaf Schipho1 was teruggebracht werd mee verwondingen die door de Marec haussee waren toege bracht heeft een grote groep vluchte lingen een gesprek met de direktie geëisc. In die gesprek heefc de direktie de toezegging gegeven om
briefkomakc te krijgen mee pers en organisaties om hun kritiek op de grensgevangenis naar
.
buiten ce brengen.
Afgelopen maandagochcend en middag is er 2 .11aal een in totaal 2 uur durend gesprek geweesc tussen de direktie e n de artikel 7a Vw ge vangenen (enkele tientallen). Zij eisten daarin
dat de toezegging einde lijk gestalte zou krijge:i. Verder eisten zij dat als de d etentie zoals
blijkt toch langdurige vo rmen (vier, vijf, zes maanden is geen uitzondering) aan gaat nemen
zij bete r bij de grens kunnen worden afgezet zodat zij in een ander land asiel kunnen aanvragen. Aangezien de direktie de vluchtelingen vertelde dat niet zij verantwoordelijk is maar hec
miniscerie van j ustitie, verzochten de vluchtelingen een diskussie met hec miniscerie, de direkrie en zij allemaal. De heer Politie k (adjunkt direk1eur) heeft op dat verzoek toe;ezeid later
op die middag, o m 17.00 uur met een antwoord te komen.
Om 17.00 uur werden alle afdelingen op slot gedaan; de mensen werden in hun huiskamers
opgesloten. A lle glazen tussendeuren werden geblindeerd met dekens. Vervolgens zijn zo'n
40 M.E.ers naar binnen gekomen in volledige uicrusting: knuppels helmen, schilden. Op één
afdeling werde n de mensen gedwongen op de grond te gaan liggen en hun handen achterop
hun rug te kruisen. Vervolgens werden zij aHe in verschillende kamers en cellen opgesloten.
onder toeziend oog van een bewaker werd de liee~ J. aangewezen, en vervolgens geboeid afgevoerd. H ij probeerde ce schreeuwen, maar dat werd onmogelijk gema akt. And ere bewoners
die te hulp kwamen werden in elkaar geslagen. zijn daarbij gewond geraakt,
Mensen waren bang en begrepe n absoluut niet wat de bedoeling van
deze strafexpeditie is. Uit gesprekken die wij a ls steungroep vluchte lingen van het Aurtonoom Centrum hedenmiddag hadden met zes vluchtelingen blijkt dat er in het geheel niets
aan de hand was. Tussen het gesprek met de-C1irekteur en de politionele aktie van 17 .00 uur was het simpelweg afwachten. De direktie zer,t dat er een 'dreigende situatie ' was, hetgeen
absoluut ontkend word door de vluc htelingen die wij spraken. Dat er spanningen zijn daarbinnnen is wel d uidelijk, dit wij ten wij echter ,.•an het feit dat mensen daar opgesloten zitten.

Dit optreden van Jusitie is ingegeven door de .,teeds explosievere situatie in de grensgevangenis. De lange duur van gevangenschap, het feit dat de vluchtelingen onschuldig zijn maar als
criminelen behandeld wo rden, de overplaatsing naar isolatiecellen in de Bijlmerbajes na kleine incidenten, de vorige week teruggebrachit en door de marechaussee verwonde Suliman,
klachten over het voedsel, de slechte medische voorzieningen en het feestje voor personeel
op zaterdag 21 november hebben tot deze on11oudbare situatie geleid.
Het was al vreemd dat we vorige week van a1ider vluchtel in gen hoorde dat de heer Ahemsa die het langst gedetineerd was (meer dan 6 maanden) - plotseling werd vrijgelaten met een
briefje waarin werd vermeld dat hij binnen 48 uur het land moest verlaten.
Dit betekent in de praktijk dat Justitie hem de illigaliteit in dwingt en z.ich verlost van een kriàsche gedeàneerde.
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V onge week hebben de vluchte lingen een gez:.1melijke brief gestuurd naar de builenwer-..ld
gericht aan Amnescy International, VVN en ons. Hierin eisen ze onder andere do.t ze in de gelegenheid moeien worden gesteld met de pers te praten en vragen ze bovengenoemde groepen hiervoor ie zorgen. Kontakten mei de pers zijn de laatse weken tegengehouden en
onmogelijk gemaakt.
Hieronder staat als bijlage de vertaling van de brief die naar o ns gesruurd is. Het is in ieder
geval duidelijk dat vluchtelingen een heel ander idee hebben dan justitie over hei 'semi-hotel
grenshospitium' en het 'sobere doch humane' beleid van Kos10. Wij ondersteunen de eisen
van de vluchtelingen. Bij de opening van de grensgevangenis in april van dit jaar hebben al
zo'n zestig groepen de sluiting geeist. Toen is er al gewezen op het ware karakter van de gevangenis en op de ellende die dit voor de asielz.oekers met zich mee zou brengen.

Silvio ist tot
twee andere mensen werden bij deze
br ute aanval zwaar verwond . Het zelfde
wee kend werd een 53 j arige man die tien
dagen daarvoor i n Wuppertal was
vermoord bij de Nederlandse grens
gevonden, in Brandeburg een 22 j arige
autonoom n~ergestoken; in M811n ~ahide
(51 ) , Yeliz ( 10) en Ayse ( 14)
~ ver moord . • •. Verder is er afgelopen vr.
27-11 in Keulen een 24 jari"ge turk
dodelijk ve rwond . Afgelopen weeke nd i s
er een 19 jarige turk in het stadje
Marktredwitz neergestoken . In het
Saksische dorp Bautzen kerfden
Skinheads een meisje met een mes een
hakenkruis in het gezicht enz. enz.

Werkgroep vluchtelingen van het Autonoom Ccnrrum
iel. 020-6126172
fax 020-6168967

Deze brief hebben wij onrvangen op 27 november mei het verzoek de inhoud openbaar te maken.
Wij, asielzoekers in het Grenshospitium, willen uitdrukking geven aan onze problemen met
berrek.king tot de procedures waannee de Nederlandse overheid asielzoekers accepteert. Ze
hanteert nie1 eens de richtlijnen die gegeven worden in de overeengekomen Geneefse Conventies. Daarbij realiseert de nederlandse overheid zich schijnbaar niet dat de meeste Afrikaanse landen - zoals Nigeria, Sierra-Leone, Ghana en Kameroen, om er maar een paar te
noemen - lid zijn van en een bijdrage leveren aan de Verenigde Naties.
7'e bebandeiing cfie asielzoekers kn"jgen is beschamend en erg om=d en
m overeens1emming met de reeds overeengekomen en verbeterde verdragen van de Conventies van Genève. Wij in het grenshospitium krijgen slechtS één keer per dag
(om 12.00 uur) rijst als
voeding, en om 17.00 uur krijgen we brood mer melk toegevoegd. Ze behandelen ons als zouden we criminelen zijn, waarbij ze zich vergeten te realiseren dat asielzoekers geen criminelen zijn. Sterker nog, als we naar het ziekenhuis gaan doen ze ons normaal gesproken
handboeien om, hetgeen niet in overeenstemming is met de Conventies van Genève.
In enkele gevallen boeien ze je met je middel un het busje waar je mee vervoerd wordt, alsof
ze je gelijk gaan deporteren; ze boeien je namelijk op dezelfde manier als je naar hei vliegruig gaat. Asiel zoeken betekent niet dat we behandeld moeren worden als honden of dieren.
Er zijn mensendie drie, vier maanden in het Grenshospitium hebben verbleven, zonder naar
een opvangcenrrum gesruurd te worden. Wij rijn allemaal verbaasd over deze algehele discriminatie tegen zwane mensen. Ze realiseren zich niet dat de meeste nederlandse staatSburgers
die naar een ander deel van de wereld vertrekken niet op deze manier behandeld worden. We
zijn allemaal lid van de Verenigde Naties. Daarom vinden wij dat er niet alleen asiel verleend
moet worden aan Liberianen en Somaliërs, maar ann alle asielzoekers. Wij, asielzoekers in
het grenshospitium, zouden het op prijs stellen als de bovengenoemde o rganisaties (Amnescy
International, VVN en Vluchtelingen-groep AC} de pers zou uimodigen waardoor wij in staat
worden gesteid onze persooniijke idelen ove~de nedei,andse procedures aan cc pers ~enbaar
IC maken.
De siruatie in hec grenshospitium is ronduit gênant. Normaal gesproken moeten we om 21.15
uur naar bed, waarbij de deuren worden afgesloten alsof we criminelen zouden zijn. Om 7.30
uur worden de deuren weer geopend. In sommige gevallen - zoals in dat van onze collega
Okeke - ontS1onden er gro1e problemen omdat de siruatie mensonterend is en de personen in
kwestie daardoor volledig overstuur raakten. Het is uitermate belangrijk dat de pers wordt uitgenodigd; we zien er naar uit om mei hen in contact te komen.

Sinds de eenwor ding van beide
Duitslanden (1990) , neemt het
r~sé1st1scn geweld toe, stijgt de
aanhang explosief.

met

Groeten. asielzoekers Grenshospitium.
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Gestimuleerd door de politieke
discussie over de versche rping van het
asiel-beleid(l), die zij zien als een
.cf.uj~ellj.Jce polit i eke goedkeu r ing voo r
hun fasc i stische daden.
De politie en j ustitie - voor een niet
onbelang r ijk deel sympatiser en zij met
hen/ het Duits land van na de oor log is
gebouwd op fascisten(2) - treed
overwegend laks op tegen fascistische
indi vi~uen ~n organisaties . En voert
juist nu de hetze en druk tegen links
en niet tegen rechts , op.
De media doet de rest • . .. .•.
Elke dag worden e r as ielcentra 's ,
woonoorden van buitenlanders/sters
aangevallen, begraafplaatsen van joden,
anti-fascistische monumenten vernield ,
mensen neergestoken, geschoten(J).
Sinds vorige week vrijdag is het
dodental gestegen tot 9. Dit jaar zijn
er i n totaal 17 mensen door fascisten
vermoord.
In de nacht van vr . 20-11 op zat.
21 - 11 werd de 27 jarige Silvio Meier,
vader van een e en jarig dochtertje
Felix , door fascisten op het
metrostation Samariter str. vermoord .

Het ziet er niet naar uit dat er
snel een e inde zal komen aan het
fascistisch geweld in Duitsland. De
media, de politiek en de politie doen
onde r tussen hun best om het probleem te
bagatellise r en e n het rechtse geweld op
een lijn te kr ijgen met de s tr ijd va n
links . Koh l durfde vor ige week nog de
uitspr aak te doen dat de vluchteli ngen
stroom s nel gestopt moet worden om een
einde te maken aan het geweld . Ook
durfde e r een politicus van de SPD het
eieren gooien na de politicus Von
Weizsäcken gelijk te s tellen met de
fa s cist i sche moord-aanslagen. M.a.w.
niet de fascistische mentaliteit is
het probleem maa r de buitenlanders en
li nkse me nsen ... .

-

-

Ondertussen spelen de geheime
politie diensten hun eigen sme r ige
-spelletje. Ineens vi nden er 20
huiszoekingen plaats in Berlijn i.v.m .
een onopgeloste aanslag in 1987,
uitgevoe r d door de Revolutionaire
Cellen waarbij een rechter door de
knie werd geschoten. Het bet r eft hier
de enige akt ie, ooit gevoerd doo r de
RZ, waarbij ze fys i ek geweld tegen
per sonen hebben geb ruikt. Verde r zijn
er in Beieren en Keulen 20
huiszoekingen gedaan bij organisaties
en personen die er van worden
beschuldigd dat ze zich schuldig
hebben gemaakt aan afpe r sing, en dat
ze dit gedaan hebben voor de i n
Duitsland verboden organisati e
Devrimci Sol. Ook zijn er honderd
mensen voor een woning in de Hafenstr.

, Hamburg weggeslagen, die wilden
verhinderen dat de woning werd
ontruimd (inmiddels is de woning weer
herkraaktl). Ook deze schermutseling
werd breed uitgemeten en vergeleken
met de fascistische moordende horde's
die het land al jaren terroriseren.
Dat dit gebeurt om linkse mensen te
desorienteren, te intimideren en bezig
te houden , moge duidelijk zijn. In de
afgelopen jaren zijn e r hysterische
jachten geweest op de "terroristen";
iedere autonoom, anti-fascist/een of
andere linksen wordt RAF-sympatisant/e
genoemd, en dient als zodanig voor de
legitimatie voor Duitslands gr ootste
fascistische en criminele
organisatie, de Binnenlandse
Veiligheid. Mensen die demonstreren
tegen de politiek van de G7 - omdat
zij de veroorzakers zijn van de
hedendaagse vluchtelingenstromen worden als misdadig tuig
afgeschilderd en behandeld. Er worden
v.n . 1. linkse mensen opgepakt en soms tijdelijk, soms voor een langere
tijd - gevangen gezet. Huiszoekingen,
hetzecampagnes, gezochte constructies
onder het mom van verboden
organisaties(4) waarna antifascistische mensen tot jaren
isolatiecel worden veroor deeld, is al
sinds eind jaren 70 aan de orde van de
dag in Duitsland .

Bij de aanslag i n M011n werd het
gerucht de wereld in geholpen dat het
bij deze aanslag zou gaan om een
afrekening van Turken onder elkaar. De
TAZ, de progressiefste krant van
Duitsland opende, overde moord op
Silvio, de plaatselijke editie met de
kop: "Vriend van Silvio zou hebben
geschoten", een dag erna stond er een
klein berichtje dat het niet waa r was.·
De spontane demo die ma. 24-11 in
Kreuzberg 36, Berlijn plaats vond, die
zich richtte tegen het oprukkende
fascistische geweld daden en ter
nagedachtenis van Silvio, Bahide,
Yel iz en Ayse. Het kwam tussen een
stevig treffen met de massaal aanwezige
politie , 37 agenten raakte gewond. In
de media en politiek werd deze
demonstratie gelijk gesteld met het
fascistisch geweld.
De pijn en woede en de relatief
kna rsende onmacht laat zich maar
moeilijk in woorden ve r talen. Weer een
moord, één van de meer als veertig
doden sinds 1990. Zulke of soortgelijke
berichten bereiken ons zolangzamerhand
dagelijks; en toch is dit slechts één
van de verschijningsvormen van het
fascisme. Die zonder het massaal
zwijgen tegenover rassistische
tendenzen in winkelcentra's, bedrijven
en universiteiten , zonder de bijval bij
rassistische pogroms , zonde r de
vluchtelings vijandelijke hetze in de
politiek en media , kunnen de nazi's
zich niet zo zeker voelen, zoals ze nu
doen.

De aanval op Silvio en onze
vr ienden/innen heeft ons geschokt, maar
niet verlamd. Wij zijn niet weerloos en
met velen. Loop met open ogen door je
omgeving , geef info rmat i e over
rassistische en fascistische
aktiviteiten doo r . Bouw telefoon
alarmlijsten op, or ganiseer je. Alleen
maken zij je af, gezamelijk zijn we
sterk. Laten we deze sterkte gebruiken
om een beslissend anti-fascistisch
verzet op te bouwen - hier en overall
Dit geldt ook zeer- zeker voor
Nederland waar we niet kunnen blijven
te ren op het dunne lage vernis van het
histo rische anti-fascistische
cultuurgoed , niet vreedzaa~ blijven
demonstreren, niet afwachten totdat
er een dode valt, we moeten ons
organiseren, de straat op, fascisten
in kaart brengen en isoleren.
Duitsl and i s hier en daar , het
fasci stisch geweld beperkt zich heus
niet tot een grens. In heel europa
organise ren de fascisten zich op alle
mogelijke manieren . de anti-fa kan
ni et achterblijven. Met het
cons tateren, waarnemen van fascistisch
geweld. rassistische tendenzen stop je
hun n1 et.
Fascisme is moord, vroeger, nu,
altijd!
Kijk niet de andere kant op of neem
het van een afs tandje waar, maar
grijp in!!!!!
De hieronder volgende teksten z ijn
gebaseerd op de vele pamfletten die na
de dood van Silvio zijn verschenen.
Het had een duidelijk helder beeld
moeten worden ove r deze moord en
fascisme i n het algemeen in de BRD en
de r ol die de regering , politie en de
media daa r in speelt. Maar zoals we l
vaker is het helaas een chaotisch
opvo lgend, soms onlogisch verhaal
geworden die in flarden,
fragmentarisch wordt weergegeven en
enkel handeld over de moord op .Silvio.
Dit omdat ik het belangrijk vind dat
mensen hier mee krijgen wat er is
gebeurt, ookal ben ik me er van
bewust dat het één van de velen is . En
omdat het hier gaat om een medekraker/bekende/vriend/kameraad is de
stap vrij logisch om er iets mee te
doen , terwijl als het gaat om een
onbekende dan neem je het vaak al l een
woedend waar (zelf-kritiek?) .

Tot zover dan maar ( na dagen
vertalen, heftige herinneringen
opwekken, bijelkaa r zoeken. intikken,
verbete ren etc. ben ik volledig gaar
en niet meer in staat om een z innige
zin - getuige deze inleiding.- op het
papier te krijgen).
Bestrijd het fascisme hier en ove ra ll
Geen CM ruimte voo r de fascisten!

Noot 1: Het Duitse parlement is druk
bezig om het asielrecht aan te
scherpen en wil met een nieuwe te
vervaardigen wet de asielstroom aan
banden leggen, zogenaamd voor een
betere bescherming van
buitenlanders/ste r s en om het rechtsextremisme t egen te gaan , maar wij
weten zoals zij weten , dat deze wet die
gebaseerd is op een mensen
verachtelijke i nstelling. dat deze wet
per definitie rassistische is. Het
enige resultaat wat de Duitse parlement
hiermee boekt is dat zij de fascisten
hiermee in de hand werken .
Noot 2: Door de huidige verhoudingen en
situatie tussen links en rechts kun je
deze vergelijking niet geheel
doortrekken, de Weimar-republiek en de
gemakkelijke machtsgreep van de nazi's
i n de jaren 'JO, zal nooit weer terug
ke ren. Verontrustend is wel, dat
blijkbaar het systeem: politiek,
politie, justitie, media gebouwd is op
fascis ten, getuige hun veelzeggende
hande 1i ngen.
Noot 3: In dit jaar zijn er 1900
fascistische aanslagen geregistreerd.
Noot 4: Par. 129 A (verboden
e~anisaties). Sinds de herreniging van
Duitsland vonden er 300 129 A
procedu res plaats tegen links , tegen 6
keer tegen fascisten . Par . 129 A fs ook
niet voor niets één van de
belang r ijkste instrumenten van de staal
om links te criminaliseren.

zoor ,

Met veel dank aan een kameraad van het
NEWSOESK.

WOEDE EN VERDRIET
In de nacht van vrijdag 20-11 op
zaterdag 21-11 waren vier linkse antifascistische mensen, Silvio, Edgar,
Joni, Chrfstien op weg naar de metro om
naar een feest "Im Eimer" (ee n scenekroeg-conce rtplaats aan de Rosenthaler
Platz) te gaan. Op het metrostation
Samariterstr. op de Frankfurter Allee
(stadsdeel Friedrichshain, OostBerlijn) kwam het tot een uiteenzetting
met vijf jonge fascisten, vier jongens
en een meisje die duidelijk te
herkennen waren aan hun opnaaiers.
Opnaaiers, die de laatste tijd
veels te vaak te zien zijn, die door
leuzen zoals "Duitsland voor de .
Duitsers" of "Ik ben trots een Du1tser
te zijn" of door symbolen z~als, de
Duitse vlag of het hakenkru1s een _ .
fascistische instelling en mental1te1t
tot uitdrukking brengen. Zij staan_
voor de Pogroms in Rostock, Mannhe1m
en elders, voor de moord op Nguyen Van
Tu 24-4-'92 in stadsdeel Marzahn
(Oost-Berlijn) , op Antonio Amadeu nov.
, 90 in Eberswalde, op Thorsten
Lamprecht 10-5-'92 in Magdeburg, op
Mete Eksi 12-11-'91 in Charl~tte~bu rg,
op de bijna veertig mensen d1e s1nds
1990 zijn vermoord. Zij staan voor de
dagelijkse extreem rechtse terreur op
straat, die het ten ti jde voor ~ele
mensen onmogelijk maakt zich vrlj en

..,

Al s ze v1a de trap weer naar boven
liepen, stond de groep nog in het
midden van de voetgangerstunnel
tegenover het kaartjesverkooppunt. Als
zij hen op enige meters genaderd
hebben, merkten zij dat twee van de
mannen hun vlindermes trokken. Zonder
te twijfelen en zonder een
woordenwisseling stak een gelijk op
Silvio in. Dit was voor onze
vri enden/innen een volkomen verrassende
aanval, die volkomen geen mogelijkheid
openliet om te vluchten of om
.
uittewijken. Silvio werd door dr1e mes
steken in de long zowat gelijk gedood.
Edgar w~rd door meerdere steke~ i~ de
rug levensgevaarlijk verwond ( 1nm1ddels
i s hij buiten levensgevaar en gaat het
naar omstanden rede li jk goed met hem ).
Joni werd door een steek in de
l inkerzijde verwond, toen hij ~p de
grond vi el, schopten de fascho stegen
zijn hoofd, waardoor er een slagader
sprong ( hij is ook buiten
l evensgevaar) . Daarna liepen de
f ascho's op een na weg, die met zijn
vlinder-mes Christien bedreigde met de
woorden "Jij komt ook nog aan de
beurt". Pas na het toeroepen van de
vluchtende fascho's ging hij er ook
vandoor.

zeker te bewegen. Zij staan ook voor
een zeer enge vorm van elite-denken,
die het ene mens boven het andere
plaatst.
Op de trap van het metrostation
Samariterstr. kwam het dus tot een
uiteenzetting om een opnaaier (" Ik ben
trots een Duitser te zijn) die een van
de fascisten op z'n jas droeg. Onze
vier vrienden/innen namen daarmee de
vele oproepen serieus: niet de andere
kant op te kijken, maar je ermee te
bemoeien en niet aftewachten totdat
het tot een aanval van de fascho's
tegen iemand anders komt, maar j uist
nu en ter plekke het alledaagse
fascisme te bestrijden.
Twee van onze vrienden spraken de
jonge fascist aan, het kwam kort tot
een kleine woordenwisseling waarbij
zij door hen a 1s "Linkse schorem"
werden uitgemaakt. Er werd bij deze
uiteenzetting niet geslagen, ook werd
z ijn jas niet beschadigd. Daarmee
scheen de uiteenzetting beeindigd en
onze vrienden/innen liepen naar het
metro-spoor. Omdat de metro niet kwam
besloten zij een taxi te nemen en
gingen richting uitgang.

Onze vrienden/innen hebben hen niet
aangevallen ( bij zo'n verrassende
aanval kun je niet weren) en waren
voll edig ongewapend.
Opmerkelijk en diep treurig voor het
uur daarna is het absolute lakse
optreden van het metropersoneel, de
politi e, de passerende burgers en de
brandweer (die normaliter de eerste
hul p verrichten voordat de ziekenwagen
komt) . Het heeft zowat een half uur
geduurd voordat Silvio, Edgar en Joni
naar het ziekenhuis werden afgevoerd.
Ook konvnerde er geen mens om Christien
di e hulpeloos en in een shock toestand
nog poogde om eerste hulp toe te
passen. Na vijftien minuten kwamen pas
twee agenten met een hond poolshoogte
nemen, ondertussen waren er al tiental
burgers gepasseerd, die zonder op of om
kij ken doorliepen. Een van de agenten
gi ng zonder om zich om hen te
bekommeren weg, om het ziekenhuis en de
brandweer mogelijk te bellen (dit is
niet eens zeker). De andere bleef op
een afstandje roerloos staan om uit z'n
neus te vreten, de hond ging te keer
als een gek. Bijval voor de burgers,
met ropersoneel, de politie en de
brandweer.

,/.

Twee van onze vr i enden/ innen hebben
in hun verklaringen tegenover de
politie overeenstemmend gezegd, dat
zij door nazi's zijn aangevallen. Het
eerste politie-bericht (leugen)
spreekt daartegen van een groep
personen, en verzwijgen daar mee de
echte oorzaak en de verklaringen van
de betroffenden; dat de aanvallers
nazi's waren.
Wij protesteren tegen de ·
depolitiserende en valse voorstelling
van de zaken door de politie,
politici's en de media, die expres .
- door des-informatie de bevolking w1l
aanpraten dat het hier ging om twee
ri valiserende jeugd- bendes (na de
moord-aanslag in MOlln, waar drie
mensen om het leven kwamen , werd er
ook door v.n. 1. de media beweerd dat
het hier ging om een vergeldings aktie
tussen twee rival iserende groepen~.
Daarmee verzwijgen en ontkennen z1j
het fascistisch geweld en bestempelen
zij de slachtoffers als mede-dader.
Aan de ene kant roepen de politici's
en media de burgerbevolking op te
treden tegen fascistische tenden~en,
maar wanneer mensen in hun omgev1ng
heel concreet iets tegen het
fascistische terreur ondernemen, dan
worden zij door diezelfde politici's
en media uitgemaakt als
"messentrekker", jeugd- bende, hoezo
hypocriet. Deze politici's en media is
daardoor verantwoordelijk voor het
fascistisch geweld. Links wordt
gecriminaliseerd en áangepakt, rechts
wordt v.n. l. met rust gelaten .
We treuren om Sil vio.
Zijn famil i eleden, vrienden/ innen,
de gewonden, de mensen ui~ zi~n ~uis
hebben onze liefde en sol1dar1te1t
nodig.

•
Maar het wordt ons koud bij de
gedachte dat deze fascisten
waarschijnlijk al op de terugweg
waren, dat zij al de hele avond
onderweg waren en dat niemand heeft
i ngegrepen. Bij de gedachte, dat er
nog steeds trefpunten van fascisten
zijn, die met rust worden gelaten
waartegen geen verzet is. De jeugdclub
aan de Judith-Auer-Str. (stadsdeel
Lichtenberg, Oost-Berlijn), waar elke
vrijdagavond fascisten elkaar treffen
blijft onbeschadigd (zat. 21 -11 is het
gebouw vanuit de rouw-demo
aangevallen, in de nacht van zon. 2211 op ma. 23-11 is het gebouw in brand
gestoken). Koud wordt het ons bij de
gedachte, dat deze moord mogelijk was
en op elk willekeurig moment mogelijk
is, niet alleen omdat de fascisten met
de dag bedreigender worden en zich
bewapenen, maar ook omdat nog steeds
veels te veel mensen "rust" als eerste
burgerplicht zien. Ze houden het midden
voor de gouden en juiste weg, ze
verkiezen het verzwijgen en negeren ,
kortom met de stroom mee zwemmen, boven
het ageren.
Dit heeft al éénmaal de weg naar de
macht voor de fascisten vrijgemaakt.
Door de regerende en heersende
pol itici's wordt weer net als vroeger
r echts en links gelijk gezet resp.
probeert zij de politieke
achtergronden voor en van de vele
confrontaties te verdoezelen. De media
speelt het zelfde spelletje.
Wij kunnen hierop ·slechts zeggen: voor
iedereen moet het verschil tussen het
eieren gooien naar de po l iticus Von
WeizsHcken (dit gebeurde bij de gr ote
anti-fa demo in Berlijn op 8 nov . ) en
bewuste moordaanslagen op
andersdenkende en uitziende mensen,
duidelijk zijn.
Zij moeten ook weten
dat het nu optredende fascistisch
geweld, niet door een grote vredelijke
demonstratie en niet door een goed
beeld van de Duitsers in het buitenland
gestopt kan worden.
Noodzakelijk hiertegen is de
solidariteit en een beslissend optreden
tegen het fascisme overal: het
waarnemen, verzet, betrokkenheid.
Wij kunnen de doden niet terug halen.
Wij treuren om Silvio en de andere
slachtoffe rs van het fascistisch
geweld.
Veranderen we ons verdri et in woede en
onze woede i n verzet.

Nog diezelfde morgén (zat. 21-11)
verzamelde er zich rond 150 mensen en
hielden een korte spontane
demonstratie. Ook realisee rde en
organiseerden zij een maanwake; in de
voetgangerstunnel op het metrostation
Samariterstr. worden op de plek van de
moord een zwart-rode vlag, een portret
van Silvio, een kruis, duizenden
bloemen, honderden kaarsen, tientallen
teksten, enkele spandoeken etc.
aangebracht. Vanaf za. 21-11 t/m ma.
24-11 zijn er 24 uur per dag mensen
aanwezig, die d.m.v. deze maanwake de
burgers wil informeren en met hen wil
discucie~ren, hen waarschuwen en hen
te mobiliseren, geld voor de vele
pamfletten, persgroep inzamelen (er is
meer als 5000 DM ingezameld). Ma. 2411 is om 01:50 uur de maanwake door de
nabestaanden en vrienden/innen
opgeheven, dit omdat er ook minder
toffe dingen tijdens de maanwake
gebeurden. Voorop stond voor hen ook,
dat het er overwegend collectief en
tof aan toe ging. Velen hebben haar
ondersteund, kwamen koffie, eten etc.
brengen.
Na ma. 24-11 is de maanwake in eerste
instantie verkleind en later weer
groot door gezet, nu op initiatief van
andere mensen.
Eén dezer dagen als de maanwake
definitief wordt opgeheven, wordt er
op die plek een gedenkteken ter
nagedachtenis aangebracht.
Politie-hetze en hun verzoek om de
moord te depolitiserende.
Door het uitgeven, de volgende dag van
berichten dat Silvio niet door
fascisten kon zijn vermoord, probeerde
de politie de gespannen situatie rond
de moord op Silvio te descaleren.
Niets wat dit doel kon heiligen werd
achterwege gelaten. Hiervoor gebruikte
de politie verschillende methode's:
chantage, ontkenning, laster, kortom
zi j probeerden op alle mogelijke wijze
deze moord uit z'n verband te rukken.
Bijzonder bezorgd over de
persverklaring (de ware toedracht) van
de vrienden/innen van Silvio ging de
politie één dag na de moord naar het
ziekenhuis . Enkele agenten vielen de
kamer binnen van één van de twee zwaar
gewonden en dwongen hem een verklaring
op tape voortelezen. Dat hij en de
groep niet door fascisten was
a~ngevallen, maar door iemand anders.
Als hij dit niet zou doen dan zouden
ze hem a rresteren. Althans hiermee
dreigden ze. De politie wou de tape
gebruiken in eerste i nstantie om hem
te laten horen tijdens de rouw-demo.

Uiteraard (ondanks zijn toestand) Is
hij erniet op in gegaan.
Dit heeft de politie overigens niet
van weerhouden om van elke gelegenheid
gebruik te maken om via desinformatie
de ware toedracht zo lang als mogelijk
te verdoezelen en om verdeeldheid te
zaaien.

Rouw-demonstratie. Zaterdag 21-11
ver trok er om 17:00 uur een rouw-demo
van 1500 mensen. Tijdens deze demo
werden er twee fascisten i nelkaar
geslagen, ook werden er twee
fascistische broei nesten in Lichtenberg
i n de Judith-Auer-Str . en een kroeg
"Roseneck" in de Storkowerstr. vanuit
de demo aangevallen. Ve rder sneuve lende
er tfg ruften van grote concerns (en
helaas ook van kleintjes) en banken en
ook moest de In aller ijl
opgetrommelde politie het ontzien.
Tijdens deze demo werden er acht mensen
gearresteerd die diezelfde avond nog
weer werden vrijgel aten. De demo duurde
c i rca twee uur.
Rouw-mars. Zondag 22-11 vond er om
14:DO uur vanaf het metrostation
Samarlterstr. een rouw-mars plaats waar
ongeveer 5000 mensen in meel iepen. De
stenvnlng onder de deelnemers/ sters was
ve rtwijfeld (logisch gezien de
relatieve onmacht t.o.v. dit soort
fascho terreur; het metrostation
Samar l terstr. wordt n.l. omringd door
vel e kraakpanden en deze buurt staat
zeker na de Mainzerstr. ontruim ingen
nov. '90 bekend al s links-radikaal
bolwerk, waar voor fascho 's absoluut
geen pla ats Is), maa r ook zeker
strijdbaar, Oe tocht ging vanuit en
door Fr iedri chshain , Prenzlauer Berg
naar het Ernst-Thälmann-park. Op de
hoek van de lnnanuelk i rchstr. en
Winsstr. werd een parti jbureau van de
FAP ( fascistische organisatie )
aangevallen, ook werd er tenminste één
fascist inelkaar geslagen. In de
Oimi troffstr. kwam het van begin
afzijnde provocatieve politie
aanwezigheid tot uitbarsting , de demo
werd door hen aan beide kanten
i ngesloten. Pas na onderhandeling en
dreiging gingen zij weg. Bij he t
eindpunt, het metrostation ErnstThälmann werd alsnog i emand door de
politie gear resteerd, onduidelijk is of
er tijdens de tocht nog meerdere
arrestatie's zijn verricht.

Maandag 24-11 meld zich een 17
jarige schol ier/ hooligan bij de
politie, met de verklaring dat hi j
verantwoordelijk i s voor de moord. In
eerste instantie verklaard de 17
jarige hooligan dat hij ongewapend was
en dat hij deze daad had verricht uit
louter a-politleke gronden. Dit
gegeven werd de dag erna breed uit
gemeten i n de pers. ook
politiewoord.voerder Manf~ed Vogt·
maakte dankbaar gebrui k van deze
ver klaring om de moord verder te
" depolitiseren. Dezelfde dag- werd er
ook een 16 Jarige scholier opgepakt,
de politie is nog op zoek na vier
ande ren. I.v. m. de verklar ing van de
16 Jarige herriep de 17 jarige zijn
ve rklar ing en verklaarde dat onze
vri enden/innen ongewapend waren {dit
was vanaf het begin af aan al
duidelijk). En verklaarde later
tegenover de Geheime Dienst dat hij
" iets tegen buiten landers en krakers
heeft". Sij een huis zoeking in de
won ing van de 17 jarige (hij woont bij
z'n grootouders), is het moordwapen,
een vlindermes gevonden. Ondanks het
gegeven dat het nu duidelijk is dat
het ging om fasc i sten ho~t
politiewoordvoerder Manf~,d Vogt vol
dat het hier ging om een niet
politieke aanvat. Daar in- tegen gaat
de Binnenlandse Veiligheidsdienst er
wel vanuit dat het hier g~ng om
rechts-extremisten.
:r
Of het ooit tot een rechtvaardige
berechting komt va lt overigens nog te
betwi jfelen zeker gezien de niet erg
onpartijdige klasse-Justitie. Oie tot
dusver mee r ant i-fascisten als
fasc isten de bak heeft laten
indraaien.

\<\ 1 .

...
Tja? En hoe moet je zo'n heftig
verhaal nou be~indigen . Het verhaal
va n het fasc i sme en de antifascis ti sche strijd hiertegen is nog
lang niet afgel open. Er moet op a lle
mogelijke manieren druk worden
uitgeoefend op de Duitse en an dere
staten in Eu ropa . Tegelijkertijd mag
je er niet op vertrouwen dat zij ook
daadwer kelijk een effectieve an t ifascistische politiek gaan voeren,
integendeel . Het oprollen van een,
tot de tanden gewapende or gani satie
afgelopen weekend, het verbod op NF
(Nationalistische Front) kun je ook zo
uitlegg en dat die groep echt te
gevaar li jk werd, en een bedreiging
vormde voor de rust die de Duitse
staat wil i.v.m. het beschadigde imago
van Duits l and in Eu ropa.
Waarschijnlijk is dat ook het beste

Var 11ntm Flugbl,tt und -<
t intm
Stum~nstnuB !f
lr,uem zw,; jung• Min.
ntr •uf dtr sûdlkht n ~
)' Tr,pp• du U-B,hnho/s ·
hi" wurd• Silvio Mtitr
ochen.
.

E

Fotos. Cordes

.. . .

.

.

aanknopingspunt voor de anti fascistisc he strijd hier. Duitslands
rassist ische politiek offens ief
aanvallen. De demonstratie op 10
december a.s . vanuit Nijmegen naar de
Du itse gr ens is in dit opz icht een
goede zaak, ne t zoals de demonstraties
in Nederland afgelopen weekend , maar is
niet genoeg . Het is nu zaak om de antifascistische str ijd te organiseren op
alle mogelijke niveau's binnen de
maatschappij . Mensen moeten i n
bedrijven, op scholen, op
universiteiten, i n buurtcentra' s , i n de
buu r t , elke aanzet tot ras- of fascisme
de kop indr ukken . In elk dorp en in
elke stad zou een demonstratie moeten
worden geor ganiseerd. Mensen moeten
met elkaa r gaan overleggen wat zij
kunnen doen . Anti-fascistische
structu ren van nederlanders/ste rs en
alloch tonen moeten worden opge bouwd.
Ook hier in Nederland zijn al loch tonen
angstig voor wat betreft de toekomst.
Dat mag niet erger worden. Alleen in de
strijd tege n het fascisme ligt het
perspectief om die angst weg te halen.
A.s . Zaterdag 5-12 vindt er in Berlijn
een Landelijk/ In ternati onale Antifascistische demonstratie plaats.
Verzamelen om 12: 00 uur te Oranienplatz
(Kreuzberg 36) , om 13:30 uur is er op
het metrostation Samariterstr. een
manifistatie (onder voorbehoud), daarna
gaat de demo r icht ing Lichtenberg.
Kom t allen!!!
TEN STRIJDE TEGEN HET FASCISME
INTERNATIONAAL!
GRIJP IN!
BESTRIJD EN VERNIETIG HET FASCISME !
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