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Bijkomend van griep en kolakallen ( die net alt 
elkohoblera bq het ontwaken het bat lcunnen 
worden belhden met un klelne·dom 111111 de 
oorzaalc) .z11n wtl al In de harde ~ van het 
nleuww J..- -.geland. Voor l1N8f we wet8fl W91 een 
rusage jurwlttenng, In leder geYIII nlel de bekende 
ttrulgewehlan met nazi'• en ~ 
kloolzulet. Voor entcele woonwagenbewoneraten 
kwam het n1-Jur wel erg hard aan: hun 
woonwagen op het hoendlepterreln brandde volledlg 
uit door een achoorateenbrand. Allea kwtJt. hula, 
meubelt, kleren. Alt Je In een woonwagen woont la 
het erg moelll!k om aan een brandllerDkering te 
komen, deze menaen moeten dut op een andere 
manier de winter door zien te komen. Geld e.d. kun 
Je afgeven op de kraneweg nr. 1 (e>c·groene 
laulagebouw). 

TIJd voor enige beaplegellngen op het komende 
kraaklelzoen (het gehele Jaar geopend). Al enlg.e UJd 
hangt bOllen de Famllle BreekljZer de donkere wolk 
van de nieuwe 'hulaveaangawet". Geen hult dut, 
maar een kraakverbod voor huizlln die minder dan 
een tur leegataan. Deze wet la lnmlddelt zelf• door 
groenallnb goedgekeurd. Op 1 Jull (en niet 1 
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tanuart) 1993 treedt hll In wertclng. Ona mooie 
gronlngen zal binnenkort al wel een voorproefje 

Verder In dit Opinie Magazine (hallo rottordaml) al 
dan niet mopperige atulcl•• owr de wie 
ll'lll·racltmelfuctame demo•, die zlfn 0ewt"l en die 
komen gun. En jullle natuurlllk maar wachten op 
onze Rlttende blfdrage aan de 'Slroitylt Olakuttle'. 
l)a. we wtllen JulUe graag goed lnfom11ren owr 
extreem,rechb. Voor de re,1 verwtl,len we nur 
andere bladen, bladen van nu en blaU•n 11an 10 Jaar 
geleden. Wtd betreft de Inhoud 11an de 
'Oltkuttlenikken' maakt het vul! bat weinig uil En 

._...,.~.,.In hel kader van hel milieu doen WIi 111111111 un 

krijgen van wat komen gaat een toort van 
Grote-Ontruim-Dag. Het Emmapleln, de Mazzo en de 
Kaltebak .zlJn alledrie verwlkkeld In een tb11d met 

burokralla. Het luxehuppeldepupJeaplan 110or de t 
Kallebak wordt 7 Januari In de raad behandeld, het 
zal wel een hamerttuk wezen. Het kort geding van de 
Mazzo la op 5 tanuart. De plelnbewoneratera hebben 
het kortgedlng er al op zitten, de ull1pruk la 
dlezelfde 5 tanuan. Wie weet ttul er 0118r dit lutlte , 
pand nog wel een tlukle In DEZE chaoa. De red 
mltchlen volgende keer. Ambtenaren, 
gezagsdragera, politie en naluur11Jk de 
l:raald<oördlnator kunnen all/ad een kolleklleve natte 
droom gaan hebben van een veM'Oegde 

paplert,e,panng dan aan hel reoyclen Vllll ldeolin. 

voo'1a,ll'Hchoonmaak. BenleUWd hoellffl III vroe~:-~ ..... -=-----------~-----""' 
h~ dit aerzal z!Jn (gevurvoor\18rttor1ng van. •. : iV·e R k O O f?P u d t En 
of ze die Af",/ nou een• gaan gebn.llken. WIi gaan /'i 
ona nu naluur1llk konaentreren op plan XP378B·a wal " 
net Verenigd (ha) Lelderachap zo knap voor ona IN~OWiN"el &,-;..,, S,tee,Jtjl'Tr,Yé 38 <!:,n,tJtnge,.r· 
heeft ullgedachl ~~IA,f(liL ~iA.16&/. oi.u1e lebl< io,'t:Jl\.t: &tr. 10 6n~i 

W,:,.,t<ef ~"-~°'dsA'i'l4'T 't2. A ff(!J{ 1/(bJ 

\JA(;.E~O- Wiel,tlc:k"et~AA~T zo ~«11/ie.Jtt •. 
PhoeNiX. l~NS"'4Ls 2.f-~ ~ 
fooie Jl.1.t.. Ouc:(e. 6racJté 6s U~recJ,I: . 
A/1ieNAeu~. Spui 14-16 A'daM 
îo~T. "· St"ilCoo · :JodeN B~~TrJJt u, A 'da111 . 
~c:..l-l1~M °&.(N21:~"'~ 2 b U\11-~ --.-.----

(achteraf gehoord zflnde kraakwacht) bie n ook 
aardig te z!Jn en toen de catering met broodJM, 1 , 
modder, en multl-kola en zalft komplete 
kentpaldtetten (sekundalre arbeldtvoorwaar 
binnen de kraakbeweging) kwam aanzelten, en e 
kachel, vergeet Ik bltna de kachell, was de vreugd 
l<ompleel Vrolijk werd dan ooi< begonnen aan he 
dichten van de eente tochtgaten. Palr1monlum had 
l<ennellJI< een paar Jaar eerder gereonveerd (perfe 
dak, dure voorzetramen en een fantastlsch balkon) 
dut alleen na oe was mlks noodzakelijk. 

P?_~ 

• 

De copt lieten maar nllcl van zich horen, dus werd 
er maandagmiddag maar eent gebeld. 'Hallo, er lt 
een pand!• geknlakl', WIi nu, hebben za geen .zin om / 
làngt te komen, 'Bel Vot zelf maar, nee we hebben _,.. 
geen nummer-. Tt1k; getulgt niet echt van de juiste -

mentalllllll. la adjudant Nap weggeprom011eerd? )~'D 
UllalndellJk lt er toch nog een wagentJe voorbil 
i?komen, maar dit aoort doortnee-copt la niet 
~f'tl)egd leegstand te lconalatllren, daar hebben za 
Iemand met een rotare pet voor nodig. "1!" ,/ 

,(._ ,v 1, ..,., ;,\ 
Het ge vert ep ua voorspoedig. Een minpunt 

(een errrug groot minpunt) Is dal er helaas een 
bHlemmlngaplan voor sloop van hel hele pand ligt 
(Yandaar die bll)e buren, hoe meer mensen eruit 
gegooid moeten worden, det te langer kunnen zll 
daar ook kraakwachlen). Hel zal dut geen kraakpand 
van hlatortsch belang worden, ergena tutten een 
maand en een half Jaar moet de boel plal Er mllen 

1 weer van die luxe dlngea neergepoot worden. 
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ANTI-RACISME?! 
Op 23 december organl,eerde gronlngen bekent 
kleur een demon,tralle tegen racl,me. In de ene 
krant werd het aangekondigd al• een stille toch~ 
volgen• de ander wae het een gewone demon,tralle, 
sommige dingen waren echter om ,111 van 18 worden. 
De demonetrade werd namellfk gadegealagen door 2 
wel heel bijzondere voorbijgangers: John de Winter 
en Gerrtt Fokke Gerrtl9ma, ANS· en uit Groningen en 
Leeuwarden. ANS staal voor Akllefront Nallonul 
Socialisten, een neo-nazlgroep die In gronlngen 
geleld wordt door Ette Homan .• Deze 2 werden 
vergezeld van een lang persoon die menHn 
fotografeerde. 

De demon,tralle begon met een tamellfk 
onver,taanbare toHpraak, daarna zetten maar llef,t 
500 mensen zich In beweging. Er waren nauwellfk• 
spandoeken, er werd nix geroepen en er waren geen 
pamfletten om aan omstander, uit te delen. Het 1, 
maar de vraag of die begrepen hebben waas: het 
over ging. Anti -racisme heeft bovendien veel 
verschillende betekenluen tegenwoordig. Plannen 
om spandoeken mee te nemen die wezen op het 
racisme van de staal, hel vtuchtellngenbeleld en de · 
kloterige behandeling van asielzoeker"• waren 
helaa, In het water gevallen. Het werd nu meer een 
;oh-wal-erg"demonstralle. 

' 

ING&'"ONOEV MED@.a'..WG 

WOONGROEP ZOEKT BEWO~ERS/STERS 
Net over de Maa,, In Rotterdam -Zuid, staat het Poortgebouw. Onder1iiomen van een woongro.ep die op zoek la 
naar nieuwe mede-bewonera/ater,. Hieronder stellen we ons voor, vertellen Iets over het rellen en zeilen In on, 
pand en roepen belangrtellenden op te reageren. 

Het Poortgebouw werd gebouwd rond 1870, en fungeerde farentang alt havendouanekantoor. In het midden 
van deze eeuw stond het lang leeg, kende diverse bestemmingen en werd ultelndellfk In 1980 door een aantal 
Rotterdamse fongergroepen gekraakt. Vler faer rlr1fd en veel onderhandelingen retulteerden In de legaJl.alle In 
198-4. 

In de praldlfk komt dit er op neer dal onze woongroep, onder andere door zelfWertaaamheld, In zelfbeheer leeft, 
woont en wer111. Het binnenonderhoud wordt dus zlef gedaan, blfvoorbeeld tijden, de maandellfkae 
kluuenweekelndea. Niet alleen onderhoud, maar ook admlnletralle en organlsalle zlfn In onze eigen handen. Om 
hierover gezamellfk besluiten te kunnen nemen worden er regelmallg vergaderingen gehouden. 

Onze woongroep bestaat uit ruim 20 mensen, mannen en vrouwen In een gellfke verdeling. We proberen op een 
gelljkwaardlge manier samen 18 leven, uitgaande van maa1schappelllke betrokkenheid en krtll•ch naar on,mtf en 
de wereld ldfken. Dit houdt In dal we bv. geen achtentelllng opgrond van kleur sexe of seX1Jele geaardheid 
accepteren. Een ander voorbeeld t, dal we zoveel mogellfk natuurvrlendellJk en dlervrlendellJke produlden willen 
gebruiken. 

Naluurlllk I• het onmogellfk om In een paar zinnen een compleet beeld van het leven In het Poortgebouw te 
kunnen geven. Toch hopen we Je ee neerrte Indruk te hebben gegeven. Mocht fe lntere"e hebben, of op zoek 
zlfn naar woonruimte In Rottardam, neem dan zo snel mogelijk_ kontakl op met het Poortgebouw. 

-'à de bewoner/iters van het Poortgebouw 41 313 86) 
;, rdaJTI t010· 
~ .,~ S11eltjutraat 38 3071 J)( ~otte 



STOP CRIMINALISERING VLUCHTELINGEN 

Vandaag 10 december dient in de raadkamer van de rechtbank in Assen een 
opheffingsverzoek van 2 vluchtelingen die in Veenhuizen zijn gedeti
neerd. 
Zij zijn 2 van de 10 mensen die naar Huizen van Bewaring werden 
overgeplaats t en in isolatiecellen zitten. Dit gebeurde op basis van 
het detentiebeleid dat tegen vluchtelingen wordt gevoerd in de 
grensgevangenis ('grenshospitiUlll in Amsterdam Zuid-Oost) en aan de hand 
van de richtlijnen van het Minis terie van Justitie. 
Bi j de raadkamer in Assen eisen de vluchtelingen hun terugkeer naar het 
grenshospiti\llll. En tevens worde n er verzoeken tot schadevergoedi ng 
ingediend voor de periode dat ze in Veenhuizen in detentie hebben • 
gezeten. 

Het schandali9e beleid van het overbrengen van vluchtelingen uit de • 
grensgevangenis naar isolatiecellen (art. 7a Vw) breidt zich uit en 
neemt de vorm aan van een struktureel beleid. 

Nadat de heer Suleman vorige week vanaf Schiphol na een uitzettingspo
ging werd teruggebracht naar het grenshospitium, met verwondi ngen die 
door de marechaussee waren toegebracht, heeft een grote groep vluchte
lingen op zondag 29 november een gesprek met de direktie geëist. Na een 
tweede gesprek waarin de vluchtelingen opnieuw hun eisen naar voren 
brachten, had de direktie maandag 30 november slechts één antwoord: het 
inzetten van de Mobiele Eenheid waarbij meerdere vluchtelingen gewond 
raakten en het afvoeren van de woordvoerders van de vluchtelingen naar 
isolatiecellen van de Bijlmerbajes en Veenhuizen . 
De eisen van de vluchtelingen waren: 
1 opheffing van de rechtsongelijkheid waardoor sommigen wel tot 

Nederland doorgelaten worden en anderen niet ; 
2 betere medische voorzieningen; 
3 beter voedsel; 
4 beperking van de duur van detentie. Zij willen dat als hun asiel-

aanvraag hier definitief wordt afgewezen, zij de mogelijkheid krijgen 
om in een ander land asiel aan te vragen. 
Verder willen ze kontakt kunnen leggen met de pers over de situatie 
waarin ze verkeren. 
Zolang de grensgevangenis niet gesloten is ondersteunen wij de eisen 
van de vlucht elingen. 

Ondanks dat Koste hardnekkig blijft volhouden dat het 'grenshospitium' 
een semi-hotelfunktie heeft waar het goed toeven is, waar vluchtelirgen 
slechts zo'n 6 a 8 weken zouden hoeven verblijven , is er in de praktijk 
sprake van een grensgevangenis met een zwaarder regime dan in Huizen 
van Bewaring. 
Vluchtelingen worden door deze behandeling niet alleen gecriminali
seerd, ze worden bovendien zonder enige reden of aanklacht opgesloten . 

Wij vinden dat de grensgevangenis gesloten 1110et worden. 

De vluchtelingen 111ogen niet langer het slachtoffer zijn van een falend 
en onmenselijk beleid. 

Open grenzen voor iedereen. 

Dit pamffeqe werd uitgedeeld bil een pick.et bil het 
AHer gerechtsgebouw op 10 December. Die dag 
wu daar namelllk het kortgedlng van enkele 
a.tlelzoekeri uit het grenahoaptaum die In Veenhuizen 
In de laolalle zaten (zie ook vorige CHAOS). 

-8-

Sleunqroep vluchtelingen (i.o.) 
~er 1àres; !nfow1nkel 6ron1ngen 

Steent tl straat 38 
fü l 6r 6roningen 
tel. 050·1332H 

1 

taal-test: spreek uit: 
-Jef::---, 

J .. 

so-ber vluch-te-lin- gen- be-ge- lei-der bed 

grens-hos-pi-ti-um Ie- gi-ti-ma-tie-plicht 
.J. ,,;--~rlh---.---t0•i/'------,,,J1 

~~ 
hu-maan ge -doog-sta-tus 

- ~. 
scheer-zeep 



.... 
DEC '32 10:ro l .lPIMf:!'EIGEREN, DEEL DRIE Of VIER I 

AJUtOHDISIIBMBRTSUCJl'l'llAIIX Tl.: ARNHJ!H 

Aan: 

Kenmerk: 
Bijlage: geen 

Onderwerp: aanhouding zitting 15 december 1992.•I 

Hierbij deel ik u, namens de voorzitter van ae mil i taire kamer, mede 
dat een aanhouding van dt opgemelde stratzaak in de r ede ligt J)U de 

• beslissing in een analoge zaak van de "HUlllan R1.ghts Conunittee1"2/an d 
Verenigde Naties aanstaand voorjaar te verwachten is . 

De stratzaak van uw cliint zal dan ook voor on.bepaalde tijd w~rdan 
aangehouden. 

Ml.'. A.C. otten 

I 

De Arrondissementsrechtbank Militaire Kame1 
is gevestigd te Arnhem, 
Groningensingel 1, gebouw •Rijnpoort', 
poatadres: postbus 9010, G800 OM ARNHÈH 
tele~oon: 085 - 24 29 22 
tel~~ax: 085 - 24 23 63 

(1/i,_,_.C/Mo,-,lfolldllll#ó_.MIPf'l'CN ~lt1cp/_,,.,,Nlff.W..1~a,~ 0.. 
ltllldt#lbd,bl~ol,Q,-d,~~oi,Ql-~A#l(~-mdr"llab 
~/J#IIIUpn,dt,,~ HWû/111 tb,dl/p//llf1~door~W8i ••• ,m,1_,~,_,, "~ ,,, ,. .. ,..,.~nr~-1111Mt1-,ó~ 
/2)/Jllllbllll/NldMW~ Mll,Mw-, WM M/1~-_,~_,Mll.l»bhll_.dl 
.:111i n "1-kA( 111, .,_.WIIMll•-Mlr ,_,dl /l/l!tlltl!ff-#16pn,e;,,-.:'lJ'"illll•rArw IN-o#JM/11111 
prr>CN-~door#II/MdW',..~~Ll!m. ~ ~ -,9lllbf;w1AuK111f1 
pr.ae.• ftlN"'báMI~ ~ 1~/*l 

Dltbertctc kwam net ta laat 1/00r de Jong'18 Chaos. na. en dal wu dus Jammer voor Il die menun die zich de 
16de In • woegle YOOr de rectil>ri In Arnhem hadden wrzameld. De wrtge keer werd de dag van III vo,-n 
gemeld dal de boel wrZllt wu, dil keer had de rechtllr wet tMe volle werkdagen van ta IIOf'en het IUmln- Idee 
dal men In GenM loch zo snel niet wa (handig ,,., zo'n rax, alleen Jammer dat niet Iedereen zoiets In hult heeft. 
lam je een uur van te vo,-n een proces nog afblazen) • 

Mlllfr goed, ttlekem hOpen op 1111111 dan mur. ~ dat hof In GenM ooit wet aéns een beallulng za1 
nemm. en zo lam Je Je dan 1/00f' de zo11eel'18 keer ment.ui YOOf'be~lden. En zo kUn Je Je.het komende half jaar, 
Jim', .,,.. )aar, Il blq\len wagen 'Komt dal procet nog?.'.: Nlet.dat-.m11ee1 maandjes Jtlen leuk Il, m_. kon-. In 
otiznart181d .zlllan ook nleL Voor het -- kies Je alt lotMIWelgeraar heel .,_,.., voor d9ZII led.,. keer mw 
WNr wnengc1e onz:eumeld niet., 

Moctan inenten lnfonnal! h~r dal procH In Gen"'9 (advoleaat en plall'orm dienstweigeren tchlfnen 
er ook het fllne niet~ 111 weten); of Ol/er andere lo1aalweelgerura(-ln-hetzelfde-achlllqe), dan dit graag naar de 
Chaos, Pottbus 752; 9700 AT- In Groningen. 

1 
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EUROPESE 
DEFENSIE 
BUITEN 
KONTROLE 
INLEIDING 
Gelukklg Is de Deense bevolking dWarS 
gaan liggen: anders was het Verdrag 
van Maastricht er ongewjzigd 
doorgekomen. De Denen zijn in 
meerderheid tegen de Europese 
Monetaire Unie, tegen een Europese 
Defensie. Heel verstandg. 
Als de Inwoners van de overige 
EG-laiden wsten wat de Denen 
blijkbaar wel weten, als daar ook 
referenda de doorslag zouden geven, 
dan zou er vm 'Maas1rlcht' geen sprake 
zijn geweest Dan zou er Iets meer 
opening van zaken zijn gegeven, wat 
meer diskussie in het parlement en in de 
media zijn geweest 
Nu was de lntonna11e nog minder dan 
mriimaal. 
Gedwongen door de heisa na het 
Deense 'Nee• organiseerden oa de 
Nederlandse politici nog vlug een seóe 
info-avonden in de 
provlnciehoofds1eden, waar gepoogd 
werd het opgekomen publiek achteraf 
nog te overtuigen van het heil en de 
noodzaak van Europa '92. Meer vorx de 
schone schijn dan dat het nodig was: 
neder1anders zijn nu eenmaal apolttiek 
en gezagsgetrouw Gelukkig hoef ik 
het hier niet te hebben CNer andere 
zaken dm de titel aangeeft dat scheett 
mij dagen en u 2Bker 20 blad:zljden 
ellende. 

DEMOKRATlE • HOEZO 
Naar bullen toe wordt de EG ver1<ocht 
als het toppunt ven demokratle. Bnnen 
de EG "WOrdt de demokra11sche kontrole 
echter steeds meer uitgehold. voor 
zCNer de palementen nog Iets mders 
kontroleren dan de belangen vm de . 
beaijven. Enerzijds krtjgen de nationale 
par1ementen over steeds meer zaken 
steeds minder te zeggen, andenijds 
jcomt de zeggenschap die ze kwl"jlraken 
niet bij het europese parlement terecht. 
maar bij de Raad vai ministers, de 
Commissanssen á bij de gezamenlijke 
regeringsleiders. 
Het Europese Palement verdient noch 
die naam, noch de hoofdletters: 2B 
hebben geen parlementaire 
bevoegdheden. Ze mogen mee 
beslissen als het de Raad of de 
Commissie uitkomt 
Er zijn 4 gradaties van europese 
parlementaire zeggenschap te 
onderscheiden: 
1. geen. Het wordt aleen achteraf 
ingelicht 
2. alleen niet bindende adviezen. 
3. mede-beslissingsrecht. zgn. 
co-decisie. 
4. het recht van afkeuring: zo mag de 
begoting ágekeurd worden. (Maar niet 
opgesteld). 
Op de meeste terreinen staat het 
Europarlement buiten spel; de Raad en 
de Commissie hebben het doorgams 
voor het zeggen. 
In het geval van de toekomstige 
Europese Defensie is het wel duidefijk 
wat het Europél1ement (á de na11onale 
parlementen) te zeggen krtjgeo: niets 
(zie 1 ). 
Er zijn op defensiegebied wel degelijk 
zaken geregeld In 'Maastricht': de WEU 
(West~uropese Unie) "WOrdt op tennijn 
het orgaan waar het ·velU{tleldsbeleld 
wordt vastgesteld. Dat beleid 
wordt'lntergouvemementeel' bepaald; 
de par1ementen krtjgen het achteraf te 
horen. Opgericht in 1 956 leide de WEU 
tot voor 2Ber kort een slapend bestam. 
Sinds het eind van de Koude Oonog 
groeide bij de meeste EG-4anden de 
behoefte aan een zettstandiger 
defensiebeleid De WEU werd als de 



mogelijkheid daartoe ge2Jen, zonder dat 
het tot een breuk met de NAVO, oftewel 
de VS, hoefde te komen. Zoals bekend 
meg de WEU ook buiten het trad111onele 
NAVO-gebied optreden. De WEU mag 
ook bulten VN-verband opereren. Het 
voordeel van de WEU boven de NAVO 
Is dat Frankrijk er in ztt en de VS á 
Canada niet Sinds kort hebben 
Portugal, IJsland en Turkije als 
NAVO-partners de waamemersta1Us 
bimen de WEU gekregen. 
Extra kompllkstie (of misschien juist 
gewenst) vormt het feit dat Frankrijk en 
Engeland offlclêle KemWapenLanden 
2ijn. 

voorwaarden? Alleen als alle aidere 
KWL ook afzien van kun kemma:h1en? 
• Afgezien van het al á niet nuldeaire Dat feit en de beslissende vraag: 'wat 

doen we daa- in de toekomst mee: 
ui1brelden á atscháfen', zijn zeer 
zorgvuldig buiten de ciskussle 
gehouden. Heeft iemand van de 
lezer(esser)s daar het ágelopen jaar 
Iets over gehoord á gelezen? Zo ja da-, 
krijg je op vertoon van het bewijs een 
drankje van me. 

::,:;;::;.::;::;:!~=k«-akter VlW'I een Europese defensie, Is 
het wel gewenst om de optie te houden 
om buiten EG territoir op te treden. Het 
gevaar van konkurrentie met de enig 

Als er In de EG iets uitgebreide 
aa-,dacht en een zorgvulclge openbare 
dskussie behoeft, is het toch wel het 
toekomstige defensiebeleid. Vragen 
borrelen op: 
• Is er behoefte aan een voortciJrende 
aa"IWezigheld van de nuklealre paraplu 
van de VS boven Europa (voorzover de 
VS die tenminste wl blijven ophouden). 
• zo ja, voor hoela-,g, waar, welke, 
hoeveel. Aan boord van 
kemonderzeëers, vliegtuigen, raketten? 
Met of zonder EG 
mede-beslissingsrecht? 
* zo nee, moet die 'paraplu' de niet 
beschermt maa- bedreigt vervangen 
'M>fden door een kernmacht van eigen 
Europees maaksel. Hoe goot, waar; 
welke, raketten, kemonderzeëers? 
• hoe zal dan de reaktfe van andere 
landen 2ijn op een zelfs1andlge 
europese kemma:ht, vooral van andere 
KWL zoals Rusland, de Oekraine, China, 
Pakistan, Inde. Gaan 211 uitbreiden als 
de EG dat doet? Een nieuwe nukeaire 
wapenwedloop zoo het gevolg zijn. De 
drempellalden 20uden zich nog meer 
gecrongen voelen door te gaan met hun 
kernwapenprogramma's. 
• zo nee, 2JJllen we dan kiezen voor een 
niet-nukleaire EG-defensie? Op welke 
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overgebleven supermacht de VS Is 
levensgoot Het Hjkt veiliger om slechts 
onder VN banier militar op te treden. 
• Hoe komt de besluitvaming over 
mllltár optreden, binnen of bulten de 
EG, er uit te zien. Zal dat een zaak zijn 
van ' intergouvernementeel overleg', of is 
er een tweederde meerderheid van alle 
be1rokken parlementen voor nodg. 
• Het ziet er naar uit dat de huidige 
regeringen liever niet hebben dat 'het 
volk' :zich met zulke ge...,;chtige zaken 
be:zig houdt Des te meer reden om het 
te doen. 
• Als het aan de huidige leiders ligt, 
komt er weinig van ontwapening en 
ontspanning. Een sterk bewapend Fort 
Europa zal zijn grenzen sluiten en 
meermalen elders mHltalr gaan ingrijpen, 
al á niet samen met de VS á onder de 
VN vlag. 
• Het lijkt mij dat er een historische kans 
ligt op wereldwijde ontspanning en 
ontwapening. Die kans moet wel benut 
worden. Europa heeft nog het een en 
ander goed te maken: 2 wereldoorlogen 
zijn hier begonnen, met gote ellende 
ook bulten Europa. De kolonisering en 
uitbuiting van 4 kontinenten is van 
Europa uitgegaan: Noord- en 
ZUld-Ameri<a, Afrika, Aus1raliè. 
* Het eind van de koude oorlog heeft 
niet die ontspanning gebracht die 
gehoopt werd De meeste v;ri de 
huidge, talloze, militaire konftikten zijn 

_ . ; - ·· aan conversie, milieubeleid en noodhulp 
}r- elders. Naarmate het 
- conversleprogamma vordert, komer. de 

vele miijarden personeelskosten vrij. 
Luchtkastelen? HlWlgt ook van ons at. 
* Demokratle hoezo? Gratis en vanz~lf 
knjg je dat niet Er moet om gevochten 
worden. Elke dag. 
1 DAG VP-N ONOPLETTENDHGEID 
MAAKT DAT MEN VOOR ALTIJD 
SCHR8T. 

Dit stuk is geschreven door 
AMOK-Noord (Anti Milit.risties 
Onderzoek skollek t1 e f Noord 
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.- -- Postbus 7007 
echter nog een erfenis van diezelfde 910 0 JA 
koude oorlog, met name In Nrika Daar Groningen 
werden landen als Ethlopiê, Somallê en OS0- 133247 Cma.nd«gs in i ed er geval) 

Angola volgepompt met wapens uit de 2 psst een volgende keer meer over de 
ma:htsblokken. Cambodja is nog een rol van het In 'maas1richt' vrijwel 
laat gevolg VlW'I de Vlelnam oorlog. ongewij21gd overgenomen 
Joegoslavië had zich tot aan de oren Euratom-verdrag: hoe het europa van 
bewapend om 1 O jaar oorlog te kunnen de burokraten zijn nukleaire Industrie 
voeren. zelf kon1roleert en de IAEA buit 1 
"Met die failliete boedel moet zet en spe 
verstandig worden omgegaan, met een 
kombinatie VlW'I bemiddeling, 
ekonomische druk en het aanbod van 
gootschalige strukturele ekonomische 
en andere hulp, zoals bij 
vluchtelingenopvang en -terugkeer. 
Die hulp kan door het Westen het best 
gegeven worden als daar drastisch 
bezuinigd wordt op defensie budgetten 
én als het \1'ijgekomen geld besteed 
wordt aan hulp bij opbou~ 
vtuchtellngenopvang, conversie. 
Daar zou een ciJldelljk en pos111ef 
sig,aal vanuit gaan naar alle ;ridere 
landen. De EG kan de komende 1 o jaar 
een voorbeeld stellen door de uitvoering 
van een grootschalig 
conversieprogramma. Liefst samen met 
de VS. Aan middelen geen gebrek: het 
defensiebudget van de EG was In '91 
meer dan$ HiO mllj«-d, dat van de VS 
ruim $ 300 miqard Stel je 'Ml voorlopig 
1 O % overhouden, dan Is er nog $ 41 o 
mljard beschJkbaar, B.K JAAR. Ook al 
gaat 70 % - $ 200 mlll«-d- daarvan op 
~an personeelskosten, de overige 30 % 
1s nog attljd $ 120 miljard, te besteden 
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Mumia AbU Jamai, zwarte joomalist, die 
:zich sinds :zijn vroege jeugd 
heeft ingezet tegen racisme en voor 
sociale gerechtig,eid in de USA, 
2lt sinds 9 Dec. 1981 gevangen in de 
Hun1ingdon gevangenis in 
Pennsytvenle. In 1982 werd -~il op vage 
aanwij2ingen verantwoordeilJk 
gesteld voor de dood van een 
poli1ieagent Al tijdens het proces reien 
er vele twl~els op de \/lsle van de officier 
van justitie, omlastende 
bewjzen en getuigenverklaringen 
werden weggemoffeld In plaats hiervan 
werd er door de officier van justitie 
verwezen naar politieke ldeeen 
van Mum la AbU Jamai en werd :zijn 
lidmaatschap van de Black Panters, 1 2 
Jaa- geleden, benadrukt Zljn 
geëngageerde radouitzendingen 
werden als 
bewjs gebruikt om aan te tonen dat hij 
altijd al een •potentléle 
poli1iemoordenaar" z?u zijn _geweest 
Door een bijna uitsluitend uit 
blanken bestwlde jury, werd Jamai op 
de derde procesdag schuldig 
bevonden en veroordeeld tot de 
doodstraf. 

In zijn woonplaats Philadelphia was 
Mumia Abu Jamai sinds jaren een 
scherpe criticus met be1rekklng tot de 
beruchte brutaiteit van de 
poll11e tegen011er afrikaanse en/of 
21.Jid-amerikaanse inwoners alda;:r. 
Zijn be1rokken benchtgelllng Ol/er 
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repressie tegenovec de MOVE
organisatie leverden hem vele vijanden 
op binnen de politieke elite van 
de staat en de stad Nog kort voor :zijn 
arrestatie bedreigde 
bUrgemeester Rizzo tijdens een 
persconferentie waar Mumla Abu Jamai 
aarrwezig was •oe mensen geloven wat 
u schrijft en wat u zegt. dat moet 
afgelopen zijn. Op een dag, en ik hoop 
dat dat nog binnen mijn 
ambtstijd gebeurt, zult u de rekening 
krijgen voor wat u gedaan heeft 
en u 21.Jlt er voor moeten betalen .. .' 

Terv.1jl de politieke elite naar 
mogelijkheden zocht om hem 
onschadelijk 
te maken, kozen zijn collega's hem tot 
voor:zitter van de "Assoclation 
of Black Joumalists•. Hij over1eefde zijn 
arresta11e maar ter nauwe 
nood Terv.1jl hij 'Maat gewond 
aangeschoten was, werd hij In de 
ziekenauto onderv.ieg naar het 
ziekenhuis ook nog zwaa- mishandeld. 
Maar 
hij overleefde. 

Het doodsvonnis was alleen het gevolg 
van het feit dat ze hem niet 
eerder hebben kunnen doden. Het was 
het v .:,onopig hoogtepunt in een 
ctVTipag,e om hem, populair z,,vart 
joumalls\ stem van de onmondgen, tot 
2v.1jgen te brengen. 

anger dan 1 o jaar 2it Mum la Abu 
Jamai, gedeeltelijk in 
lsolatieomstandgheden, in de dodencel. 
De Gouveneur van Pennsytvenie 
heeft tot nu toe het bevel tot executie 
nog niet getekend. Mede 
Internationale reacties, protesten vanuit 
de hele wereld en een 

groeiende solldarfteltsbeweglng hebben 
hem er toe gebracht zijn 
beslissing uit te stellen, totdat alle 
'uridische wegen afgelopen zijn, 
hoewel er In de USA voor de tijd wel 
rnet de goed<euring van de staat 
mensen vermoord mochten worden. Het 
gevaar voor exec utle blijft 
onveranderd. Het Is alhankelljk van het 
politieke klimaat en het hangt 
in de VS vaak at van de verkiezingen of 
een politicus wat doet of niet 

Mumla Abu Jamai gaat ook vanuit de 
dodencel door met het uitspreken 
van, voor de dominaite witte cultuur, 
onpopulalre waartteden, hij 
schrijft vanuit de dodencel wekelijkse 
kolums die in een paa-
amerikaanse kranten worden 
gepubliceerd, waarin hll stelling neemt In 
de ak1uele orm-.;kkellngen in de VS en 
waarin hij zich uitspreekt <Ner 
de aktJele strijd zoals de gevoerd wordt 
op nallonaal en 
intema1ionaal niveau. Het is voor linkse 
mensen zaak om solidariteit 
te baseren op het feit dat hij een 
strijdende zwarte politieke 
gevangene is. Dus niet een geval voor 
humanistische gevoelens maer een 
28ak van politieke solidariteit met een 
medestrijder de vanuit de 
dodencel waardevolle bijdragen levert 
voor de zaak van gerechtigheid in 
de gehele wereld. 

Om dit te illustreren wllen we nu een 
korte brief van hem aan de 
familieleden va, politieke gevangenen in 
de BAD, ter gelegenheid van 
een demons1ratie in Bonn voor de 
\1ijla1ing van politieke gevangenen, 
documenteren. Hij gaat als volgt 
Aal de famllleleden en verwanten die de 
po1111eke gevangenen 
ondersteunen. 
Har1eHjke groeten. 
Toen de voonnallge 
ANC-krijgsgevangene Nelson Mandela 
na een kwart eeuw 
uit de ker1<ers in zuid..afrika kwam, zei 
hij: "Gevangenissen zijn voor 
niemand een goede plek. .. het Is een 
afschuwelijke zaak om mensen 

• 
ergens voor gevangen te houden• 
In de levenss11jl, <:A beter gezegd de 
doodstijl van het westen zijn 
gevangenissen verworden tot een 
groeibranche. "Gevangenissen zijn 
gevrijwaard van recessie" zo bralde een 
politicus hier laatst 
TeMi~ jullie in Bom ter ondersteuning 
van de mensen waar juUie van 
houden, demons1reren, denk dan aan 
de politici de instemmend praten 
als er niew.e gevangenissen gebouwd 
gaan worden; ze hebben altijd 
genoeg geld voor nieuwe 
gevangenissen - maer voor woonruimte 
hebben ze 
niets. Dat is de mentaliteit waar jullie je 
tegen te weer moeten 
stellen en de jullie In een gevecht 21.Jllen 
moeten <:Nerwinnen. Jullie 
stemmen, jullie aanwe:zigheid, jullie 
gevoelens en jullie Relde Is 
sterker als beton, als steen, als staal. 

------- Ga door, blijf lawaai maken, blijf present 

/ 
1 
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in de strijd, blijf 
liefdevol want dat Is ware kracht 
De russfsche emigrant Victor Serge 
schreef In 1936 ' Met de tijd Zal het 
vlees de kettingen breken. Met de tijd 
zal de spirit de kettingen laten 
knappen• Ik wens juille allen toe dat jullie 
winnen, on the move, long 
live John Afrika, weg met dt systeem. 

it de dodencel, Mumla Abu Jamai, 29 
mei 1992, Huntingdon, 

..-c:::;;;.r~ Pennsytvenie, USA 
Mum la Abu Jama~ #AM-8335, 
Drawer R, Huntlngdon, PA 
16&52 USA 
Protestbrieven sturen naar: 
Govemor Robert Casey 
Main Cap lol Bulldlng Bron : AP s 
Room 225 
Hanfsburg 
PA 17120, USA 
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Het volgende onderwerp Is een rapport 
<:Ner homo en lesbisch leven in 
Cuba Het is een vertaling van een 
artikel in de laatste CLASH. Wil 
vonden het bela-,gijk cit artikel te 
vertalen om een aantal redenen. 
In de ~ rste plaats omdat wij vinden dat 
Cuba en het Cubaanse volk onze 
steun verdienen, speciaal in hun huidge 
moeilijke positie. Ook den~en . . 
wj dat dit een kritische sohdartteit moet 
zijn en dat die kritiek 
openlijk en eerlijk moet :zijn. .. 
Sinds ondertussen al weer een la-1ge tiJd 
is er kntiek op Cuba's 
poli1iek to.v. homosexualitel_t Veel 
hiervan is terecht Het punt 1s 
echter, dat deze kritiek vaak (door v.itte 
heterosexuelen!!) wordt 
gebruikt om solidariteit te verhinder~n. 
Wat wij goed vinden aan dit artike~ 1s dat 
de aiteur er zelf naar toe 
is gegaan, en met de mensen aldaar 
heeft gesproken. Dit opent de weg 
voor een gezamelljke dislrussie, en 
impliceert de mogelijkheid om de 
hou d ng van het cubaanse leiderschap 
waar te krttlek op hebt. met 
zonder minachting voor het cubaanse 
volk en voorbij gaande aan de vele 
kansen voor het goede de de revolutie 
heeft voortgebracht 
Dit Is een paar jaar geleden ook gedaan 
door europese kameradinnen, 
wat zeer prnduktief bleek te 2ijn. Na 
enkele felle clskUssles besloot 
een groep mensen naar cuba te gaan 
met een •queer-brigade" en om te 
helpen met een bouwprojekt en te 
dscusslêren. Dit leidde tot nieuwe 
inzichten bij beide betrokken groepen. 
De Cubanen waar zij mee gepraat 
hebben, hebben veel geleerd over hun 
eigen macho en door de kerk 
gedomineerde visies betreffende 
homosexualiteit Ook de Europeanen 
hebben veel geleerd. Bijvoorbeeld dat 
tot aan de revolutie Cuba een 
groot bordeel was voor rijke 
amerikaanse homoselOJelen en de 
mannelijke 
homosexualiteit wordt nog altijd zeer 
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geassocieerd met kolonialisme, 
armoede en prostitu11e. 
Wij vinden dat kritische solidariteit. zoals 
uit deze voorbeelden 
blijkt, absoluut noodZal<elljk 211n en dat je 
eigen positie hierin 
zorgvuld~eerd 

11ER VINDEN VELE 
ERANDERINGEN 

PLAATS" 

[Sonja de vries Is een lesbische politiek 
aktiviste de recentelijk 
terug gekomen uit Cuba, waar ze zes 
maanden met Vicky Dow heeft 
doorgebracht om research te doen voor 
een boek over het leven als 
lesbische en homo aldaar: Het volgende 
is een verzameling uit een 
interview met haa--, afgenomen door 
·Workers World"-verslaggever Saul 
Kanowtz in Jyni te SM Fransisco. ] 

"Toen we visa aanvroegen bij de ·Cuba 
Interest Sectlon" in Washington, 
zelden we dat ging om research naar 
het leven van lesbiennes en homo's 
op Cuba Ze zeiden dat het prima was, 
dat het belangrijk was om te doen 
en ze zelden toe te helpen. 
Toen we In Cuba aankwamen bracht 
Iemand Vër'l Centraal Comité van de 
Communistische Pa"tlj ons in kontakt 
met mensen van de vele 
massaorgër1lsatles. Ze waren allen 
bereid om het homovraagstuk met ons 
te bespreken en ons te helpen. Ze 
wa--en ook echt bereid toe te geven 
dat er nog steeds vooroordelen bestaan 
en dat er een aër1tal ha--de 
dngen zijn gebeurd in het verleden. Ik 
voelde mezef werl<en in een 
echte ondersteunende atmosfeer. We 
gingen overal nacr toe waar we heen 
wilden en spral<en met we we wlden 
spreken. Van mensen die tegen de 
revolutie waren en met mensen die voor 
de revolutie waren, een echt 

breed scala aan emb1ensen en gewa,e 
mensen We hadden toegslg 1ot 
offlclêle bronnen en een heleboel 
andere dingen 
Er vinden veel verër'lderingen plaats op 
Cuba Bijvoorbeeld het nationaal 
"sex education progam• verschaft 
edukatle op een posttieve ma-iier. Het 
1s een door de regering betaald 
progamma wat artsen(s), geestelijke
gezondheidswerker*s en onderwij;rer* 
onderwijst Ze hebben cit 
recenteUjk ingevoerd bij het nationale 
onderwijzer• lesprogramma om 
onderwijzer• meer ondersteunend te 
maken voor de homosexuelen als die 
het nodg hebben om met hen te praten. 
Ze praten ook met therapisten 
om de famMie tot familietherapie over te 
brengen voor de acceptatie en 
de ondersteuning van hun kinderen of 
andere famiffeleden als de 
homoselO.Jeel zijn. 
Belde, homosexuele mër'lnen als 
homoselO.Jele vrouwen 21jn meer 
.dch1baar 
dan toen ik drie jaar geleden een 
bezoek bracht Er 21jn theehuizen 
ware jonge lesbiennes en homosexuele 
mamen rond hangen. De atmosfeer 
Is erg open. Iedereen weet dat dat de 
plaatsen zijn waar de 
homoselO.Jele mensen rondhangen. Ze 
worden feitelijk met rust gelaten. 
Ik heb va, geen een geval van 
homomishandeling gehoord terwiJ ik er 
was. 
De communistische jeugd heeft zo'n 
mobiele dsco en die brachten ze op 
een dag naa- het s1rand waar de 
homoselO.Jelen altijd komen, Een 
straighte man begon daar een 
homosexuele man te mishandelen. De 
homosexuele man ging naar de politie 
en vertelde het hen - de politie 
arresteerde de straighte man. 
Er is een toneels11Jk <:Ner de 
vriendschap tussen een homosexuele 
man en 
een jonge stralghte communist, wat vier 
maanden nep. Het gaat helemaal 
over de vooroordelen de deze jonge 
straighte communist heeft tegenover 
de homosexuele man en hoe ze door 
diskUssie vrienden worden. Het waren 
besprekingen In de kranten en voor de 

rado waarin werd gelBQd dat het 
een heel belangrijk slik Is omdat het 
ging owr vooroordelen onder de 
mensen 
Daarna was er een kunstprogamma 
gesponsord door het AIDS-Informatie 
Bureau wat we zagen op In April. Het 
was In feite van de zeer homo
erotische kUnst <:Ner mensen met AIDS 
in deze openbare galerie. Ik liep 
er binnen en was kompleet van slag 
vergeleken met al dat gedoe hier In 
de VS rondom de Nationale raad voor 
de kunst en de censuur op homo-

• erotische kUnst 
over waar homo.fobie vandaër'l komr, is 
het algemene gevoel is dat homo-
fobie eeuwenlang heelt bestaan, dat het 
een deel was Vër'l de spaanse 
kolonialistische erfenis en de katholieke 
kerk - dingen die heel veel 
dingen hebben beïnvloed in de 
Cubaanse maatschappij. De 
homosexuele 
mensen de ik heb geïnterviewd waren 
erg duidelijk over het feit dat 
hoewel het leiderschap en de mensen in 



de regering bein\'foed zijn 
geweest door de homofobische cultuur: 
het niet zo is dat de revolutie ' 
zelf homotobisch is - á dat homáoble 
eigen Is aan socialisme. 
Er is geen wet tegen homoseJOJaliteit, 
geen "sodomle"-wet De eerste 
wetswijziging na de revolutie schatte de 
·sodomie"wet af maar maakte 
het strafbaar om "publiekelijk je 
homoselOJaliteit te tonen•. In 1987 
is die wet herzien en afgeschaft Er is 
nog steeds een wet tegen het 
agesslef aanzetten tot een 
homoseJOJele verhouding met iemand 
de dat 
niet wl. Hopelijk wordt deze wet ook 
snel afgeschaft 
Er is geen wet die homosexuele mensen 
verbied lid te zijn van de 
communistische péTtij. Het is meer een 
kwestie van vooroordelen wat 
zeer snel aan het veranderen is. Er is 
net Iemand de homosexueel Is 
gekozen voor het centrale comité. 
TeM1jl wil daar \'Varen had de unie va, 
jonge communisten een congres en 
gedurende een discussie over AIDS, 
was er een psychiater die zei dat 
verM~de jongens gecounceld zouden 
moeten worden opdat ze geen 
familieproblemen meer zouden hebben. 
Vima Espin, het hoofd van de 
federa1le van Cubaanse vrouwen en lid 
van de raad van staten, 
Interrumpeerde en daagde hem uit Zij 
zei dat dit een kompleet 
verkeerde benadering is. Wij hoeven er 
niet aan te werken dat 
homoseJOJele mensen veranderen maar 
we moeten hen aksepteren en we 
moeten werken aan onze eigen 
vooroordelen. We moeten er voor 
zorgen dat 
lesbische en homosexuele jeugd zich 
welkom voelen binnen onze rijen. 
Voor zo'n publiek figuur die zo 
geïdentificeerd wordt met de revolutie 
is dit opwindend. Het geeft aan welke 
richting ze opgaan. Mensen voelen 
erg sterk dat homosexuele mensen niet 
gediscrimineerd mogen worden. 
Wat het belangrijkste is, is dat gebeurd 
binnen een feitelijk zeer 
humane maatschappij. 

Voor mij gaat homosexuel~ bevrijdng 
een verder dan rechten voor 
homosexuelen. Rechten voor 
homosexuelen zijn zeer belangrijk Wij 
hebben er allemaal práiit van. Maar ze 
garanderen ons geen huizen of 
medische zorg of onderNifs 0( een van ~ 
de andere dingen die feitelijk 
bestaande mensenrechten 21jn. Cuba 
erkent die rechten. Als een persoon 
op Cuba ziek Is, hoef je je geen zorgen 
te maken of je de behandeling 
kunt betalen. 
Voor mij zijn deze dingen echt 
belangrijk, zoals het feit dat de 
Cubaanse regering op een konkrete 
manier tegen racisme en sexlsme 
vecht 

Ik denk dat we al de dingen aan elkaar 
moeten verbinden. Bevrijding 
van homosexualiteit gaat r:Ner het 
bestrijden van racisme 
klassemaatschappij en

1 

al die andere 
dingen. Dat Is de reden dat ik Cuba 
altijd heb gesteund, as lesbische en 

9-~~ 

Bron Clash (tij d sc,?ri f t v an e n 
voor he t ve: ~et 
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