


Net terug van het zwaaie~ -~ lav\~aieÄ nal 
onze geliefde, niet-al-te-militante komuiterinnen 
cle plan XP3788-a tot de letter hebben 
uitgevoerd (tja, volgende keer toch maar eens 
variant -b ui1proberen, koop maar alvast een 
schervenvrij vestje), zitten we hier ons weer 
eens de pleuris te werken. Binnen snort de 
kachel, de regen tikt gezellig tegen het raam en 
de kat ligt op de loer voor de {zelfgemaakte) 
appelbroodjes. 
jé, wat een eindeloos gezwam. 
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Helaas zeer waarschijnlijk niet in dit nummer. Deze Chaos lijkt een beetje kaft + nog wat om 
maar waarschijnlijk wel in het volgende: De Yoego-stuk en antifa-stukken. Om het allemaal 
reitemakersnïge volgens de gemeente een ~ nog wat erger te maken, ook In deze koleton 
verloederd stukfe binnenstad. Inmiddels heeft ! wat over Yoego. Zoals men misschien wel 
een buurtkomité een alternatief voor het ~ weet, was er enige tijd terug een benefiet in de 
gemeenteyuppenplan gemaakt. Uit protest · Mazzo. Het geld hiervan gaat weer naa- een 
tegen de als gebruikelijk arrogante gemeente beneflet-1.P voor vredesgroepen in voormalig 
willen zij een pakhuis in de schuitemakersstraatl~ Yoego. Nou, die LP komt er dus binnenkort 
bezetten. De gemeente heeft het {eind jan./begin feb.} o .a The Refugees en No 
gebrufkerskontrakt van cit pand per 1 februari Means No zullen daarop te horen zijn. KopeQ 
opgezegd, dat kan spannend worden.. . dis 
Tevens nfelNIS Vffl het bladenfront, sinds het ~ Als faatS1e: er zijn de komende tijd een aantdl 

lezingen in Groningen over hoe verder met vorige nummer hebben we in één klep twee 
ruilabo's erbij. De eerste Is de Anticapl {blad luid-Afrika Alle lezingen zijn in de 
zonder vaste woon of verbll~plaa1S, voor , Geertsemazaai van het Akademiegebouw en 
anarchie of vernietiging, wetenschappellfk en · beginnen om 20.00. Wat er zoal te doen valt? 
propagandisties bulletin va, de •. O.a. 9/2 DfsmanteUng Apar1heid, the strategie 
Cofro-organisatle}. Het tweede Is nieuw, heet .'re1reat of South Afrfca's Nationaf Party en Z3/2 
Funest, komt uit feeuwarden, gaat over de hele Aan wie behoort het land? Over de 
wereld en heeft als doelgroep het noorden. Het landproblemallek In Zuid Afrika Dit om de 
eerste nummer heeft stukken over o.a Ingrid mensheid er maar even aa, te herinneren dat 
Strobl, bevolklngspolitlek, vrouwen en werk, de boel daar nog steeds niet Is zoals het zou 
fascisme in friesland en waarom dit blad. Je horen, ook al is er weer file-vorming bij de 
kan dit nummer gaUs krijgen bij de lnfowin;,;k~e..,I ____ $tl_e.,;.ll~st_ati;;;.·o_n_s_. __________ ......,. 
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{begin '91) en bij de eerstè ontruiming van de 
Mazzo In april '90 (zie stukje over art. 219 
verderop). 
De pers hield de stemming er goed In met 
hetzerlge en k'MPerlge stukken. B.v. :'jongeren 
die weten dat ze bij nacht en ontij op straat 
gezet kunnen worden'(NvhN). Alsor het de 
normaalste zaak van de wereld is om een 
kraakpand zo te overvallen. Natuurlijk ook weer 
het gebruikelijke geblaat over geweld en de 
WNC-ontruiming. 
Oorspronkelijk zou Emmaplein 1 ontruimd 
worden omdat de nieuwe eigenaar, B.B. 
Hoogakker, beweert dat hij er zijn 
accountantskantoor wil vestigen en de. rest van 
het pand als kantoorruimte wil verhuren. Alsof 
we daar nog niet genoeg van hebben. 
Dat hij het pand gekocht heeft voor spekulatie 
ligt ooi< erg voor de han~ omdat de.. . 
(grond)prlj:zen in dt gebied zullen s1iJgen 1. v.m. 
een aantal prestigieuze bouv.projecten In de 
buurt, zoals het nieuwe museum en het (nog 
uittevoeren) plan een kantorenpretparl< te 
bouwen aan de Emmasingel. Ook ligt het pënd 
aan één va, de belangn'jkste toegangswegen 
naar het centrum. In de binnenstad is alleen 
maar plaats voor ondernemers en bedrijven en 
de daërbijbehorende levensstijl. Goed<ope, 
sociale en alternatieve initiatieven worden 
verdreven en kapotgemaakt De gemeente • 
stimuleert huiseigenaren om gebruik te maken 
van kraakwachten. Hierdoor wordt het kraken 
steeds moeilijker gemaakt en verloederen vele 
panden. Maar wij zullen door gaan met vechten 
voor ruimtes waar we kunnen leven zoas wij 
dat willen. 

KRAKEN GAAT DOORI 
ZET JE PROTEST OM IN VERZET! 
STOP DE YUPP1EDROOMI 

PROTEST, VERZET, GEIRITEER. ... 
De dagen na deze ontruiming zijn áverse 
axle(tje)s gevoerd om te laten zien dat we het 
niet pikken, wellicht ook om andere redenen, 
maar dat blijft gissen, want niemand van de 
nachtelijke avonturiersters heeft een verkléVlng 
geschreven. Een (waa-schijnlijk 
onvolledlg)ovenicht 

II I JY7 GAftt DOOR , , . 

• 
Vos (kraakkoÖrdinator,1) 

en twee stillen (2
1
3) 

wie zijn zij? 

*Een ster In de ruit van het politieburo aan de 
korreweg. 
*Bil het hoofdburo van de politle werd een 
kaartjelnsteekdeuropenapparaat dlchtgeUjmd. 
*Bij het politleburo in het paddepoel werden 
van één bus en twee stilleruto's de banden 
lekgepnkt 
*Hetzelfde buro vverd een dag later met 
verfbomme1jes bekogeld. . 
*Bij het politieburo in haren werd één ruit stuk 
geslagen, toen kwam de smeris naar buiten 
voor een spannende, maar niet succesvolle 
achtervolging. 
*Bij het poli1ieburo aën de Lavendelweg werd 
vrijwel al het bereikbare g las stukge~lage_n 
waarna de winterstorm zich met het intel'leur 
mocht gaan bemoeien. 
*Bij advocatenkantoor Vos, Seidel en Aas 
(weet je nog_va'"I toen .. ) werden 26 ruiten 
stukgeslagen. Ze hadden net weer alles 
hersteld va-, de vorige keer. 
*Bi( de Prelectenhot (gemeentekantoor) 
werden 1 o grote ruiten Ingeslagen. 
*Bij het Nieuwsblad van het Noorden werden 
de sloten van alle gote deuren aan de 
achterkant dchtgelljmd 
or er meer gebeurt Is weten we zo gauw ook 
niet ... 
Bij al deze axies is tot zover bekend niemand 
G>pgepakt Vrijwel alle axies zijn uit de pers 
gehouden. 



. aEZETf\N 
Woensdag 27 januari om 6 uur 's ochtends 
bezetten 1 7 meosen het Emmapleln 1. Ze 

. gen terug naar huis om te proteste~en tegen 
: laffe, walgelijke en voortijdge ontruiming 
een week daarvoor. Als ouwerkerl< en d 

e 
bezetsters werden meteen opgepakt en van 
alle kanten gefilmd en gefotogafeerd. Buiten 
liepen niet alleen de gebruikelijke dubieuze 
persfotogaten, maar ook de eigenaar met een 
fototoestel met een enorme lens. Eén voor één 
werden de bezetsters naar een mooi 
begráfrtiede (kunst) stadsbus gebrach~ 
waarmee ze naar het hoofdburo werden 
afgevoerd Eén van he!1 werd na een paar uur 

kornuiten er niet wëren geweest had het pan 
namelijk pas toen ontruimd mogen worden. 
Toen de krakertjes naar binnen l(Wame_n 

. de 2 kraakwachten net naar buiten. --~-- : gingen pandoel<en · --..---- .-_. .. 
Buiten het pand hingen mensen s ~ - -.-4 . 

op :'een kogel door de -,.::· ~ ~------=-
ouwerkerk' 'burgemeesters komen, . 1F -~ 1111 ~~ 

' r het kraken bllJft . 1 ~. burgemeesters gaan, maa f '· .._~ ~ =· 
bestaan! '. Ook werden er pamfletten . • 3·r as= . 
uit edeeld. Om ongeveer Kwart over 6 l(Wam L •. ~ ~== ~ 
de geerste smens kijken, die werde!.1 lekker In §1 E:= ~1Î 
de verf gezet Na verloop van de_t1Id stonden er . : - ~;;;: ~ l 
overal om het pand kleine groepjes wouten, ~ - - .A --.-r-

eerst van de rijkspolitie, later van _de '\ ,,- • .. .. -
gemeentepolitie. De bezetsters hielden zich L vnIgelaten omdat h1J 21In naam zei. Hij kreeg 
inmiddels bezig met wachten, de smeris ~ ., een dagvaarding mee en een straatverbod van 
bereidde de ontruiming voor. Om een _uur °'f 1 3? dagen voor het gebied rond het Emmapleln. 
half elf werd de boel afgezet Het publiek Dit straatverbod kan op grond van art 1 e van 
begon zich te verzamelen voor he~ grote - ' de Af'V (agemene plaatselijke verordening, 
schouwspel. Een enkeling sympauseerde met/ voorheen algemene politie verordening). Dit 
de bezetsters, het grootste deel reageerde _op artikel komt neer op een hoop geblaat over de 
een trieste, maar helaas voorspelbare manier openbare orde e,ci; Op 17 februari is er een 
(vergassen, viezerikken e.d.). Om half 12 !<Wam proces wegens huisvredebreuk waarschijnlijk 
de ME ze begonnen vrijwel meteen het pand moeten de anderen dan ook voor hetzelfde 
binne~ te klungelen. Ze werden bekogeld met voorkomen. Zif zitten op dit moment nog vast 
verf en troep, maar daar hield men mee op (28/1), ze zijn in verzekering gesteld om deze 
toen de kit dreigde met gas te schieten. Vla de mensen te onde~teunen werd er dezelfde 
achterkant kWêVTlen ze op de beg_ane g-ond l avond een lawaa1demo ~ houden: een flinke 
binnen. Veel verder kW~en ze niet vanwege bak heme en terug:zwaaende silhoue~es. 
een erg degelijke trapbarricade, ciJs besl?ten . . 
ze het buitenom te proberen. Aan twee ka~nen 
· ze met ladders naar blnnen,"!! ' - , 

gingen EL .... et '(,f11ffST[fl<', J<OnEN, yl 
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I' D00 A o E -;. NAAR HET KRAKE_,1'7' • 

<:i(i Lf[P,.f<~~ f:ATB~l~FT 8[5TAAN ! ,. 
-\L! ij\,11 I r 

v\(.\(.l-qe 

~ 

De hele week na de eerste ontruiming hield de Voor de liefhebsters nog een lijstje met stille 
politie de krakertjes al in de gaten (auto's bij 

1 
(burger) auto's van de poli1ie. De kentekens 

panden etc.), tijdens en na de bezetting werd; kloppen n leder geva. Type en kleur moet je 
dit tradi1ionele kat en muisspel nog wat soms met een korrel zout nemen. De poDtle 
opgevoerd Alles wat er maar een beetj . spuit soms a.,to's <:Ner, sommige mensen 21jn 
verdacht uitzag werd gevolgd door stillen te kleurenblnd, niet iedereen Is een autokenner. 1 
voet en in auto's. T......ee waren zelfs getooid me - - - · • ë • 

een hanekam en palesUnasjaal . . 2 a~ere f = J 
st~~le~ zie foto) gingen het pand in ! ~ ! 
Duidelijk was dat de politie ook wel eens een ;; ,:i 
pilsje drinkt In de kraakkroeg, mensen werde ,Î~ 
met bijnamen aangesproken en sommigen :. 5 ~? 
herkenden stillen van cafébezoek. De smeris !! ~ 
was nogal paranoia en zag in iedereen die dr .sf 
neus om de hoek van de Coehoomsingel st ~ .. -.ll 
een verkenner. Ook hadden ze vee1•t11• KG-51-SF ! !·1 
geheimzinnige code's, zoals "alfa" en 'ecc FR.PN-55 !~ ~ 
voor mensen, "een kamer In het hotel DP-SF-41 . ê ~ ~ 
nemen/bespreken• voor een aktiviteit YF-65-GX ! ! ~ 
16''(of een mder cijfer) voor plaatsen. Ie YN-27-RX i t: 
heeft leuke ideetjes over wat dat te beteke n Opel Astra DR-VD-1 O 1 j :! 
heeft? ••a• Opel Omega(?)XA-74-KB ~ ~ ! 
Naast onze eigen, oude vertrouwde cops wa Ford Escort AF-65-GX g :! ; 
ook het Landelijk Observatie Team aktief, dat is Witte Mazda 323 XT-54-TR :: f f 
een landelijk politieteam wat zich bezighoudt Aanvullingen meer dan welkom bij de ; l ~ 
met politieke aktMstes. c'liaos _. , • 5 ~ ~ 

huisbezette~s bekogelen Jll 
l ·t· ;,v'\ot verfbommen j; ~ 

PO 1 lErest m~cht nog even blijven 10- i ~ ~ 
geren in dit gloednieuwe regio~ ;i~ 

Donderdagavond wist OOG opeens buro . Men was wel redelijk behandeld ·i; ~ 
te berichten dat iedereen vrij alho~wel : niet douchen , luchten ' 8,;~ 
was . Blijdschap alom , maar er , tandenpoetsen , l ezen en een vecht- • :; .: 
bleek niks van te k loppen . Ie- partij omdat iemand haar cel niet c >E ::: ; e 
dereen zat nog steeds vast, 6 uit wou voor vingerafdrukken... ~>~ 
in gr oningen, · 10 in ( welja ) Men sen begroet ten elkaar en bracht- f;· ::".: 
delfzijl. Toch een lawaaidemo, t en pakke tjes onder he t toeziend ~]i 
zo t egen kwart voor 8 stonden + oog van niemand minder dan Peter c e-; - ~~· 25 men sen voor he t hoofdburo. Dat Kleijwegt. De heer P. M. K. t e G., !:i 
was wel 2 x zoveel als de dag beruchte anti- kraak- smeris , was na- g.~:; 
daarvoor, er was dan ook meer re- melijk één van de verhoorders . c'.;.: 5 
klame gemaakt, o.a . op een span- Jammer voor hem bleven zijn po- .=-; ~ 
doek op de Mazzo . Meer mensen" gingen vruchteloos . Toen alle pak- ~ ! :'. 
meer herrie=meer plezier , niet k etj es afgeleverd waren (bij d e :;;;-: 
all een. bij de pol tie, maar ook bij politie , of d e arrestanten ze k r ij- ~~~ 
het Emmaplein, waar de zich ver- gen'? )_ was he t tijd voo r een bak herrie':!~j 
schuilende k raakwach t op een con- van eigen fabrikaat . Klote om weg t e .:l ~ o -

cer t werd ge t r akteerd . De smer is moe t en gaan en mensen t e moe t en achter ;;:;, 
wist nie t hoe gauw ze moest ko- laten . ' s Avonds her haalden de bekende : ·5~ 
men opd r aven, me t autoos, een busjetafer elen zich bij ' t hoofdburo en ~ë; 
, paarden • •• Ze zo<:=hten zenuwac~tig he t Emmaplein, ook in groningen was ~;; 
de buurt af t erwiJl de krakertJ es 1 arrestante v r ijgelaten . Alle arres- ;~ ~ 
lekker droog in de kroeg zaten . tanten hadden trouwens he tzelfde f ii 
Vrijdag waren eindelijk onze v r in- straatverbod en dagvaarding als d e ;: ! t 
den in Delfzijl aan de beurt . ls t e die vrijkwam ( even teruglezen) . ~ ~] 
Toen d e meute aankwam waren enkele De advocate ver wacht dat de rest za- Q e > 

mensen van wie de naam al bekend terdag vrijkomt , wij geloven dat pas .i; ~ 
was al vrijgelaten. De anoni eme als we ze zi en . Justitie .~eef t·namelijk 

nogal een pestbeleid t . a . v . anoniempjes. / 



Zoals al ee rder in dit pe riodiek 
we r d v e r me ld h angen er al e nige 
tijd wat donke r e wolkje s bove n 
d e Mazzo . Op 15 oktobe r veran
derde he t pand van e ige naar , d e 
n ieuwe e igen a r e n zijn de g r oningse 
o nroere nd goe d h and e lare n Van 
Kl oos t e r . Ee n fi r ma van hen, van 
Re imborg b . v . , be we erd e wat me t 
he t pand t e wille n doe n en be gon 
een ~or t ge ding tege n de kraker
ste rs . Dit ko r t ge ding was op 
21 de c e mber . De k r ak e rsters wil
d e n het kort g e ding aanhoude n 
(=verschu iven) omdat ze nauwelijks 
tijd hadden ge had zich voor t e 
bereide n . De r e c h t er wilde dit 
al een als d e krake rste rs hun 
a no n i e mite it opgave n . Eé n van h e n 
gaf toe n z ' n n aam die me tee n vol
uit i n he t Nie u wsblad s t ond . Wat 
be tre ft r e spe ct van de pe rs voor 
j e p r i v acy kun j e be t e r e en oud 
v r ouwt j e neersl aan als in e e n 
kraakpand wone n . 
He t ko r t ge ding we rd ve rplaatst 
naar 5 januar i . De argumenten van 
d e e ige naar kwame n erop n eer dat 
hij he t pand ni e t kon verhure n of 
v e rze k e ren zolang he t ge k r aakt is . 
Hij bood d e b ewone rsters van d e ze 
"uitvalsbasis van krimine le ak t -
i vi t e i t e n " een ge bruike rskontrakt 
aan . Dit hield in dat ze op moe s_t :-
en rot ten als d e e ige naar dat "óu > _ 
dat z e ge e n be zwaar mochten maken 
tege n bouwplanne n, dat z e onde rhoud 
aan he t pand moe t e n toe staan e n 
verzeke ringsme nsen moe ste n binne n
laten . Me t d e laatste 2 voorwaarde n 
konde n d e krakerster s nog wel akkoord 
gaan , maar z e hadd en geen zin om 
•- -·- akwacht te word en . 

Bovendfe n 
Re inmbo r g kan 
nie t meer ver t e ll en dan dat h i j het 
pand wil verbouwen voor een "horeca 
be s t e mmi n g " . Ge meente, pol itie& 
justitie he bben na 2 k eer ontrui-
me n voor nix d e buik vol van vage 
planne n . De g e meente wil dat he t 
pand pas ontruimd 
wo r dt a l s e r een 
bouwvergunning is . 
De r e chter had min 
of meer d ezel fde 
me n ing , hij d e e d 
op 12 januar i uit
spr aak . De k r aker
ste rs moe t e n het 
pand 5 dagen na h e t 

"afge ven van een 
bouwvergunn ing v er
laten . Ook moe t e n z e 
me nse n toel aten voor onderhoud , b r and
ve ilighe id e n verze k e r inge n . 
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1 > , 10.00 uur0f1zljn'l<sntoorln hsroponoa~::--
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-o staande en gelegeMe Langweer. plàat-:- ~, • _:.~ 
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~ sell/k-geme,Jà De Molier 2, l<Bdastraal ~ ~ 1. "-} 

c,, • bekend gemeente I.Nlgwe«. sectieA. • -~ cf;; 
: ~ nummèr_~119,g~t 1~[m'·_\,_j J \ . 
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4 f Het onroemnd goed Is vnj en onvrrnuurd. ' 
V • > , 

J 
Notities mei vermelding van de wx,rwaar- ·•· 
den van de inschrijving en de bezichtl· • / 
gingsdata. alsmede de dwt,;j behorende . 
oo~akte van levering en een inschnP- •• ! 
biljet. kunnen worden aangevraagd bij de -
,nspectlsderDomemen, Ceintuurbaan 106 
te Meppel, Postbus 506, 7940 AM Meppel, 
telefoon 05220-54041, roesrel 33. 

---------------

' He t kan nog wel een maa no d 
of 3/ 4 . dÏJre n voor- -- - ~ . 
dat de gëmeentë"ëëi,bouwvergunni~ 
afgeeft . Monumen t e nzo rg moe t e r n a- 1 
melijk ook nog over be s lisse n . 1 
Op 21 j anuar i k wam d e hele ploe g he 
p and be zichtigen . Pas de avond van 
t e voren had men d e be wone rste r s la-
t en we t e n dat ze 10 me nsen op d e · 

· thee zoude n k r ijge n . Het g i ng o m . • , 
. - mense n van de aanne mer, van monum- -:,-.: / 

- · - :\ e ntenzor g , van bouw- en woningtoe - . , _.CU!t 
i zich t (vergunning) , b r a nd weer, archi - ; : 0.~ '..., ~ r , t ekten, verzek eringstypes... . .·;._ .::::..".':;'-

• • Gewapeod me t platte g=nden en foto- · .,., . CU-! 
& • ' t o e ste llen be woge n zi j zich gr oe ps- · ;:;,: -~~ 

' - - ~ ' ge wijs door h e t p a nd "we jladden af- f,-; ~ =:: 
rt. ¼ ·ge sproken bi j elkaa r t e bl ijven" . ·: ·:--.1 1 

.-- :::>r-_ ~ ',o mgeven door ve l e k rakertj e s maak- , =-t ~ ;; 1 
, -·· ,: ·t t e n zi j hun k l e r e n v ies aan r a re -~;··c:,,: 
: - t rappe t j e s . De brandwe er bood d e · 0 . 
' bewonerst ers een brandblusse r aan , ~ 

· maar die wa ren a l voorzie n e n had- ~ 
' • • · d en geen be hoe fte aan k adootjes . c,;., 1 

De ei ge naa r is t r ouwe ns nou ook weer 1'J.llll ·- 1 

· n i e t zo bezo r gd o v e r d e br andveilig- · c,;., Wi&Qaecs:; ·m· he id d a t h ij de k r ake r s t e r s t oe s t e m- - . Cl) 
;. . ming geef t om wa t e r aan t e l a t en = 

· sluite n . (de mazzo heeft géen wa t e r t:, 
:.:-.- . . ·' omdat de e igenaar geen toe ste mming ' :._j 

:,~~~:·:.... ge e ft) • t:, 

ca Voor de v e r andering l igt d e gemeen t e ",:, 
e ens nie t op d e k n i eën voor een e ige-

. naar, d e a r chite kt had he t dossie r .::::, 
~-. ··· van he t p a nd n i e t kunne n k r ijgen om- ..._ 
11111111!!!!!!!; d a t "de ge me en t e he t e e rl ijk wil ::" 1 

aiiiiiiiilï spele n "(suizend e o r e n 1 van ve rba- f ~ 
· · zing door de vl o e r ge zakt) • 1 .__ 

Sinds de he l e g r o e p he t pa nd heef t J 
v e rla t e n heeft n i e mand me e r i e ts ' 
van all e p l anne t j e s ve r nome n , mis 
schie n i n e e n vo l ge nde CHAOS meer i n fo ; • • 

Dus de lucht 
in h e t pand 
ge b r uiken j ul li e 
om i n t e ade me n? 

&44aa. .. (;J( 



Nog steeds proberen gefrustreerde 
justitiemedewerkers en politici 
die willen scoren de wet te ver
anderen om politie ke aktivistes 
beter t e kunne n pakken. Art . 140 
(deelname aan een krimine le orga
nisatie) is voor dit doel toch 
minder bruikbaar als justitie h ad 
gewenst . He t is nie t gelukt de 
WNC-kraaksters met dit artikel t e 
veroordelen. Om deze schande uit
te wissen moest er iets nieuws · 
verzonnen worden. 

.__23.00 Law ana u r u,;r 

e n dat de organisatie over een l ang
ere periode misdri jven pleegde ( 'de 
s trijd gaat door ' ) . Dan moet er nog 
worden aangetoond dat je lid ben t van 
de club. Dit kan men doen door d e club 
zo te omschrijven dat alle verdachte s 
wel bij d e club moeten horen ( ieder
een die op moment X op plaats Y was). 
Bij het geplande artikel kan d e ze heisa 
achterwege blijven. Jij moe t maar aant
onen dat je geen deel uitmaakt van de 
vermalijde groe p . Op deze manier kunnen 
alle onre ge lmatighe idjes in d e open-
bare orde worden omge ze t in voor justitie 
verteerbare brokjes . Niet alleen ge me ne 

Minister van justitie Hirsch- Ballin r e lschoppers zijn d e lul , maar ook 
wi l nu een wetsvoorstel indienen demonstranten die een arrestatie wil l en 
wat aanwe zighe id bij ' groepsgeweld' voorkomen, een fascist willen (terug) 
strafbaar stelt . Bewezen moet slaan, een m~ur willen be kladden of 
worden dat i e mand ' aantoonbaar deel die toevall ig in de buurt staan . 
heeft uitgemaakt' van een groep die Wie over dit plan in de krant leest 
geweld pleegde en zich niet heeft krifgt d e indruk dat ' groe psgeweld ' 
teruggetrokken toen het g eweld be gon . een e norm probleem is en dat dit de 
?°vendien word~ het strafbaar om j e enige manier is waarop justitie het 

aaneen t e sluiten' om ' de licten t e kan aanpakken . Men klaaot dat het 
P~egen' . Veel landen he bbe n allang onvert eerbaar is dat me~sen de wet 
d1~ soor~ wetten , ~ijvoorbee ld overtred e n ( rel trappen ) zonder dat 
Zu1d-A~r1ka : Als. dit wetsvoorstel ze veroordeeld kunnen worde n. Het 
wordt ingediend 1s er dikke kans is k ennelijk lang niet zo onver-
d~t het w~rdt aangenomen . Beide rege- teerbaar dat heel wat grote ver
ringspartijen (PVDA , CDA) hebben hun vuilers niet veroordeeld kunnen 
steun al toe 9ezegd . ,worden , de kerncentrale in dodewaard 
Erg vervelend allemaal, want dit arti-draait al tijden zonder v e rgunning 
kel zou dan wel eens lastiger kunne n , vrouwe nhandelaren worden meestal 
worde~ dan ~rt . 140 . B~j artikel 140 niet eens vervolgd . J e zou zeggen dat 
moe t ?ustitie nog bewijzen dat e r een ·dit =~are, georganiseerde krimin-
~rganisatie is (gemeenschappelijke aliteit is, en een grove inbreuk op 
ijskast), dat die organisatie 'het d e rechtsorde. Toch maakt haast nie-
oogmerk had misdrijven te plegen' mand stampij dit soort din 
( 'we~ leg en ons er niet bij neer' ) , 

-=-==:, .. ·. 

. l o. 

Nu rechts weer in de mode is kunne n (politie instituut ooenbare orde e n 
justitie e n politiek he t verkope n om veilgheid) . Ooit bestudeerde hij 
me t twee mate n t e me t e n en selektie f chimpansees en hij schreef een scriptie 
verontwaardigd t e · zijn. over 'geweld en politieoptreden in r e l -

·-:oM·· ;:Y.IM~ EE-~R-~-~···R-~1-JH!·'·E· 1-,-D:-:,--: situaties •. In het Algemeen PolitieBlad 
~-~ j t .' · l van november 1992 pleit hij voor een 

·T~~Ei.:_G,,.}~E-.. tf~E,~H-=-E.-BB-~-E:?N·~-~-~W-§-,"~,IJ;·1_.Ei~T;:rs<j. ~:!~~:e~:~~a~!\:t~t?:
0

!~/~!i~;~op-
--.-- ·-. ..i.!:.. ~ -- . _ r, _. haar.fouten kunne n leren zodat ze 
· ~ -s-.• ·,, ,.(.,r · '/~.- ..... .. r-~?':":."µ,~ ,:.."7:-,· ..,. .... flexibeler kan reageren op 'verrassinge n' • 

REVPLUTIONAIRS.-BEDACHT •. ~:~d!~h~a::1 d~e~~::~n °!~e d~~!i ;~f~iek . 
Jus"tf'ff;-iri groniÏÏg;rÏ°speeîteënbel- - --- - ... -- -
angrijke rol in d e publicite its- Rechts en voorheen links, z e willen 
kampanj e voor he t wetsvoorste l . Men tegenw0 o r dig ~llemaal de koene ridder 
spreekt van een voorste l •naar aan- zijn die strijdt tegen ( een deel van) 
leiding van groningse ervaringen• . de misdaad . Als het wetsvoorstel niet 
De e rvaringe n waar het om gaat zijn word t ingediend , wordt afgewezen, afgez-
d e WNC-ontruiming in 1990 en he t wakt of door d e raad van state naar de 
slopen van een trein door fC Groninge nPrullemand verwezen wordt, dan zal 
supporters in januari 1992. In het ?usti tie het zeker opnieuw proberen met 
laatste geval heeft justitie in iets soortgelijks . Over plannet j es 
groninge n bewust verontwaardigde re- gesproken • • • ~tudenten die i n 1990 de 
akties uitgelokt door te weigeren d e i~formatiser1ngsbank bezetten zijn het 
supporters te arresteren . Persoffi- argelop7n jaar in een civiele procedure 
cier Geerds : •,Te kunt met zo'n grote kollektlef aansprakelijk gesteld voor 
groep pas iets beginnen als j e men sen de schade . Dit komt erop neer dat iedere 
echt op heterdaad bètrapt' (het ging persoon 10 . 000 . gulden moet dokken 
om 120 supporters) . De NS baalde dat zonder dat van mensen afzonderlijk be
ze de schuld kregen e n d e spoorweg- wezen i s dat ze wat gesloopt hebben . 
politie begon een eigen onderzoek . Ze 1 1 ., 
maakten beschrijvingen van daders n .a. v . 1 
videobee lden, tips van supporters en 
verklaringe n van de betrokken spopo's . 
60 namen werden doorge geven aan justitie , 
uite.iJ<lelijk zijn er 14 opgepakt e n hebbe n 
enkelen bekend . Kanniet ligt op 't kerk
hof en Wilniet ligt e rnaast bij justitie , 
in groningen . 
De ze zel fbenoemde zielepietjes konden -
zich ondertussen in een grote belang
stelling verheuge n. Kamerle den brachten 
een bezoek aan ' het door geweld e naren 
geteisterde groningen . Op 8 oktober 
1992 was erin groningen een studiedag 
over de 'juridiese aspekten van groep-
sgeweld '. 1 
De kritiek op het wetsvoor stel komt niet 
van ak t -ievoers ters, maar van juristen 
en politiedeskundigen . Zel fs be paald niet 
pagressieve juristen vinden dat het plan 
wel erg ver gaat en dat het wetje door 
de vage formulering gemakkelijk mis-

1 bru ik t Je: an worden. Anderen wij zen erop 
dat je rellen n i et k an voorkomen door 
wetten . Zij zien meer in efficienter 
politieoptreden . Eén van hen is Ot t o 
Adang, een medewerker van het PIOV 
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"' · Sabotage op militaire objectén. 

' 

VRJlE V?.~_lf lfl!E6EN1 

In de bajes in Leeuwarden zit de vred:esdui1' 
.Ad Hennen Uit Haarlem zijn halfjaarstraf' uit . 
Straf? ltaarvoor? W1tl , hij maakte ongeveer 2 
jaar geleden me• · een kollega hakker~ Hawk-
raket ten onschadelijk op vliegbasis Gilz~Rijen ... 
in Brabant . Eh aangezien er een cellentekort 
schijnt te zijn valt de keu.e van justitie er 
helaas steeda op zul.J<e vred.eeaktivisten aohter 
de tralies te zetten in plaats van degenen die 
zich voorbereiden op oorlogvoeren . Bijltjesha.lcken 
gaat door voor onordelijk gedrag , omdat niet iètlereen 
het doet , Je kunt dus verschillende dingen doe~. 
a l s je deze Ad wil steunen : 
1', Hak er ook eens l!!kker wat op los , dan wordt -

het een algemee::i aanvaard maatschappelijk . --= •• 
verschijnsel . • · · 

2 . Stuur een kaartje naar Ad, zodat hij het . . 
bijltje er niet biJ neergooit . ~ 

M~~ : ~~~~~~~~ ,ld Hennen î, 

p/a De b'.arwei cel A11J 
Postbus 1091 
8900 ca Ljeeuward.en 

( to,; half 
ma.art) 

.o 

1 
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· terne betrekkingen SOten Jessen-Pe· . -, 1 
RECORD VLUCHTELINGEN

1 
tersen moesten veltn hun huis.ver- ~ 

In de hele wereld is v0<ig jaar: he laten als g. ~vo!g. van conflicten.die 1 
recordaantal van 18.5 miljoen vluch na de b!,l!,nd,gtng van de Koude 1 
telingen op de been geweest 1992 Oorloq Zltn losgeba'.!ten. Heh(ne· 
was daarmee het moeilijkste jaac_in rendeel van de _1 m1l1ard_ dollar. ~Ie 
de veertigjarige geschiedenis,~v~n het UNHCR ~0<19 Jaar uitgaf. 91!19 j 
het Hoge Commissariaat v001,-,de naa, vluchtelingen 11e het sl~~h.tof- 1 
Vluchtelingen van de Vfrenigde,_tja· Ier w'!'en va~ etn,sc~e, te)~g,~u.ze 1 

Toch w~l een tegenstell·i n g tus
s en woord en daad . Ieder~en is 

_Jies (UNHCR). Volgens direct~•: of nauonafistische twist~!'· . ·: . .-, J 
Nog meer shit de afg~l;;pe~-;eken, 

tegen racisme en schreeuwt dat 
van de daken t erwijl er ook in 
ons lieve landje vanalles ge-
be urt wat niet door d e beugel kan. 
gr wordt hier echter net zoveel ' 
energie gestoken in het schreeuwen 
tege n racisme als in het schreeowen 
dat nederland niet racisties is . 
Zelfs onze nazi-skins zijn eig
e nlijk best lieve jongens, extreem
rechts is een marginaal verschijnsel 
, in hogere milieus wordt zowiso 
niet gediscrimineerd, armere 
mensen schelden alleen maar op 
zwarten omdat ze arm zijn, en het 
zijn er ook wel veel .•. Iets is 
kennelijk alleen racisties als 
h et geuit wordt door mens e n die 
er toch al uitliggen (voetbal
supporters), door mensen met erg 
kort haar of door l eden van ex
treem-rechtse partij en. Natuur-
lijk wel even een bewi j sje over
leggen dat je geen misle ide jon-
gere be n t1 ! 

(!itzettingen fors ges-tegen 
ii.in een onzer verslaggevers 1990. In meeste verzoeken kwa-
0EN HAAG-Het aantal verwijderin- men in 1992 uit Somaliê, het voor
gen van vreemdelingen is vorig jaar malige loegoslav1ê en Iran. 
met 47 procent gestegen ten op- Staatssecretaris Kosto van justitie 
ZKhte van 1991 . Het afgelopen jaar heeft gisteren een co,nmissie geln• 

.zijn in totaal bijna 21 189 vreemde- stalleerd die moet adviseren over 

.hngen · :verwijderd, . , tegenover ' toepassing van dwang en drang bij· 

. 14•333 in 1991. · de behandeling van vreemdelingen 
M~t name bij asielzoekers steeg het die Nederland niet in mogen of die 
a~tal verwijdering•~ van 4 000 in worden uitgezet. 0e zogeheten -_1,,1 naar rond ]'.500 het afgelope n Commissie Bejegening Ûit te zetten 
Jaar:"Hê'.t'~aiilàláFélvèri~~è(i'is"in-;-'V(ëémoelingen sii.it óriéfervoorîi{; 
J 992 ,!"et nege~tie-o procent ge- terschap van- de president van het 
daald · ten opzichte van 1991. Het gerechtshof in Amsterdam mr. H. F. 
totaal ·aanial aanvragen'lcwam het· : van den Haak. · Cn commissie - zal. 
afgelopen jaar uil op 17 464; tegen- , haar advies op uiterlijk 1 Juli van dit 
-9v,ar 21 615 in 199) "ên 21 208' in · ·jaar uitbrengen. • • · - · 

jÜllie mogen zelf raden-wat er 
racisties is aan het vluchte
lingen beleid, als j e he t even 
nie t meer weet lees dan de t wee 
stukjes uitde zelfde k ran t , die 
hierbi j zijn afgedrukt . Nog één 
hint : persoon x uit noorwegen k an 
hier zo een verblijfsvergunn ing 
krijgen als hij werk heeft als 
vakkenvuller, d e zelfde persoon 
lukt dat nie t als hij uit tu r !, i j e 
komë. Tu r kije !igt nameli j k bui
t en d e gG, en die me nsen moeten 
we nie t graag. Wat toe vallig toch 
rlr1f--: ni 0 t F' ("_,- ,...c; "7(1 1(.::t;:ll(- ?t,,~rt 7 Î i n . 

zo overleed in Venlo een turkse 
man nadat hij was opgepakt door 
de politie. Hij was tegen een 
paaltje gereden omdat hij ziek was 
en dan is het niet echt heilzaam 
als _de politie je in de boeien 
slaat, je mishandeld e n er- pas na 
12 uur een dokter bijhaald . Men 
struikelt over elkaar om te be-
wijzen dat deze moord niet ra
cisties was . Als de koningin we
gen s ziekte t e gen een paaltj e was 
gereden was ze vast niet zo be
handeld . Kennelijk maakt de poli tie 
(net a ls veel andere me nse n) onde r
sche id tussen eerste en tweederangs 
mensen . Bij een ouwe broek kijk 
je niet op een vlekje •.• Deze ma
nier van d enken heeft al tot vele 
doden geleid . He t is .in.aar wat j e 
niet-racistie s noe mt ••• • 

Volgens de hoofdgetuige amveerde 
eerst een blauwe opel, waar drie 
Turk.se mannen uitstapten die 
poolshoogte namen. Vervolgens ar
riveerden twee agenten in een poli, 
tlewagen. Hun eerste daad was he 
op de grond liggende slachtoffe 
handboeien om te doen. 0e ma 
kon zelf niet lopen. Hij werd naar d 
politiewagen gesleept, waa,bij zijn 
knien danig bezeerd leken te raken. 
Volgens de getuige kon van verzet 
geen sprake zijn. omdat de man 
daar duidelijk de kracht niet voor 
beul Even later zag hij een agent 
op oe rug van het geboeide slacht
offer zitten. onderwijl diens hoofd 

stevig tegen de gro ru eno. 
Vervolgens arriveerde nog een poli
tiewagen met zes agenten. waaron
der een vrouw. Vier van hen pakten 
de ·arrestant" beet en gooiden hem 
·met veel geduw en getrek· in de 
eerste politiewagen ..• Ik hoorde het 
slachtoffer in de auto schreeuwen. 
waarschijnlijk van woede en pijn•·, 
aldus de getuige. 
,. Volstrekt onaanvaardbaar'" vindt 
advocaat Van Als t dat de politie zich 
ook op het bureau niets gelegen 
heeft laten liggen aan de regels . 
.. De volgende dtg had om twee uur 
·s middags een advocaat moeten 

Ook in hilversum zo ' nniet-racis
tiese moord . Vorig jaar schoot een 
man me t een jachtgeweer op een 
groepje rondhangende jongens . gen ~ 
1 5- j arige marrok aan s·t i erf, iemand 1 
anders raakte gewond. Zou deze man 
ook op een klupj e vindicaters he b
ben geschoten als ~e voor z'n huis 
liepen t e brallen? 

' 

1 ' 
i-' 

Direct na de schietpartij beschuldig-· 
de de vader van éèn van de andere 

e~s. die zelf rood het veldje 
woonden. zijn mede-bwrtbewo-· ' 
ners van racisme. Hamito zou niet 
direct de hulp hebben gekregen die 
hij nodig had en er zouden hatelijke 
opmerkingen gemaakt zijn over bui-. 
tenlanders en aids. Dit heeft ook bij 
de familie kwaad bloed gezet 

l. ~Î" 

1. • • : 
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Het ANS is een gewelddadige nazi·gr 
pering rondorri de Groninger Eite Ho· 
man. Het Homan over zichzelf: "Ze mo 
g'en me genJSt een 1,azinoemen_."1

• De,!t:i: 
der van de Duitse moeder-organisatie; A 
tionsfront Nationaler Sozialisten, was 
Michael Kühnen 0nmiddels overleden). 

e is verschillende maJen veroordeeld 
voor onder andere medewerking aan 
moord. Toen Kühnen in 1986 weer eens· 

. - - ~ . 
verboden W ehrsportgrupç!Torrman. . .. l>. 

'~organisatie pleegde een ware goU · .. -:-.. ,., 
jan. terreur ~ ,= ·. _ =. _{.;; ' 
Een kleine selektie; Uwe Behrendt plëeg · ~ \ · ·t 

de twee moorden als lid van deze groep8· • 

Willy Corten, deelnemer aan een moord· -~ 
aanslag van de Vlaamse Militanten Orde 
op 19 augustus 1979, was getraind in ee 
kamp van de W ehrsportgruppe9• (Overi · 
gens stond Corten in '88 kandidaat voor 



stel voor Anton Mussert!", "Wij herden· .,_ 
ken en eren onze vermoorde leider. Adri· 
aan Mussert" en "Vrijheid voor Rudolph 
Hess!". · ~t 'het pamflet "De ware helden 
en beschermers van Arnhem« blijkt dat 
onder deze "ware helden en bescher· 

-~ .-~i-~ 
Onsterfelijk populair ben ik schi jnbaar tegenwoordig,als ik ~!~
tenminste het boek "... . . en morgen de hele wereld? " van dhr . - ~~. 
ten Haaf mag geloven. Daarin s t aat bijvoorbeeld vermeld dat ik .,..~ 1,:,: • 
tegenwoordig verantwoordelijk ben voor de nederlandse HNG , en ~ :-
dat daaruit volgend mijn uittreden"uit het ANS een formal i- ~':;'. 
teit(?) was om mij in alle rust bezig te houden met het op ·~ 
bouwen van de HNG. Daarnaast ben ik volgens dhr. ten Haaf nog 
alijd één van de belangr ijkste pe r sonen van de GDNF binnen 
Nederland . Interessant is dit alles zeker als het waar zou 
zijn. Hoe ik dhr . ten HAAf deze fouten kwalijk moet nemen,als 
zelfs de BVD (pagina 171) op 28-2~1992 ,in een schrijven aan 
o.v.j . Gorter meld dat ik een postbus in Delfzijl zou heb-
ben(?), weet ik niet. Het N vh N melde begin december iets 
geheel anders.Volgens mij heeft dhr . ten Haaf een paar ingre-
diénten samen gepakt en hierbij mijn naam geplaatst of andere 
personen hebben dit voor hem gedaan.Recept:een nieuwe organi-
satie, verantwoordelijkheid, een "populaire" naam,goed klutsen 
en Klaar is Kees.Langs de zijlijn lachen anderen zich wezen-
l oos.Dat dhr. ten Haaf mij respecteerd is tot daar aan toe, 
maar dat ik dan nog gesmukt word met andermans veren ... ? 
Dat ik lid was van de Duitse HNG ontken ik niet ,waarom ik lid 
was ? In 1990 werd ik veroordeeld toe 2 maaden gevangenis
straf. 
Mijn stoïcisme is schijnbaar de oorzaak van het feit dat ik op 
deze manier overal bij betrok.leen word . Indien dhr.ten Haaf 
denkt zich over mijn rug populair te maken valt het me nog mee 
dat ik nog niet verantwoordeli j k ben gesteld voor allerlei aan 
slagen e.d. , maar wat niet is kan nog komen . Van alle mensen 
die opn ieuw willen beginnen ben ik schijnbaar de enige die dit 
van de Antifa niet mag . in dien ik of personen uit mijn omge
ving schade mochten hebben hierdoor ,zie ik mij genoodzaakt om 
dhr . ten Haaf als verantwoordelijke t e zien. 

Hoogachtend 

T .Douma 

P.S. Ik hoop dat u net zo'n nieuwj aar heeft ,zoals u mij ook 
toewenst! 

----- ----··--------
\.__)n_~~ iRc. C'e"'\.n..~~ ---· 
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BERICHTEN 1 

VERTAALCEL MARINUS V.O. LUBBE 13-1-'93 *-

,.. ·· het 
Aan d 
an, -r.sclsÎ. 
za p die da ' 
on zoeks rechte 

ve v atlng. Wutr wordt 
als rte nle ding dat hU "die tal• 
de tekst had moeten hij leman 
lljken op een polltl bracht. HU z 
sorry hoor .... ). Dat het beste als een een ruzie met ne nazl.s een rugzak met 
losstaand (gekoppel . voor het even ) iiege- fascistische propaiianda mäterlaal hebben 
ven kan leze n . Hieronder (elndelllk) staan •gestolen· . 
twee uit het Duits vertl a mt UT ~ ldelllk werrl dat Wulr zou 
gaan over de arrestatle's e - w e laten werd de betoging . 
se antl-rasêlsten. n . l. ee a l o deel opgeheven. 
ven door Berlijnse anti-ra en een stuk uit Desondanks Is dit noii geen reden tot 
Angehorlgen Info nr. 109 :ll-l::-'92. OT':r-J;-~;_J_Zlt t ,m. n. l. nog steeds In 

Verklaring met betrekking op de arrel.li J'Y':f:j'. 
van Bernd (Atze) STOP DE CR!MlNALlSERlNG VAN ANTl

Op 6- l l-'92 we rrl de in frledrlchshaln 
(Oost-Berlljnl levende anti-fascist Bernd 
In zUn woning g'!arresteerrl . 
Hli wordt er van beschuldigd dat hl l op 
29 - 12-'92 de auto van de kanker rasclst 

f r-SC!STEN/TES ! 

Wees solidair met Bereid en alle 
politieke gevangenen! 

Vri jheid voor Atze 1 

andere ~ 

~ 
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~1k Jm lf Ufuf\ Ktiej -~,.fl !@itcr.:h , 
~ 'iorig jaar v.on.deh. enk.el.e axies ~ 

ÜR 4 juli. van. vorig jaar h.ebben. P.laats , o •. a- de bezetting_ van. ~ 
wi.j een. deel v.an. de bouwgrond reg_eringsgebouwen. in. Hannover,.· 

d v.an. de daar geP.1.ande tiercedes.- bl.ok.k.ade Me~ce~es" k.an.~oren.~e 
.,,_ testbaan. in Papen burger Moor B:~en.., - ·· Dit Jaar:: axie tiJdens 
.. bezet.t en. z:ij_n. we beg_on.n.en. bi.Jeenkomst aandeelhouders Dai-

·; hutten.dorp te bouw.en.. , \ .ee~_ Jm1.er-B7n:z. Berlin., k<;>rtti,idiM 
Op ~t momen.t zijn. we ~et :z.o '-n. , be:z.etti.n.g van. Ben.zf.iliaal. in 01 / 
15 à20 men.sjes die daar ho * den.burg_ met 54 arrestanten, mifr 
lijk n.og~ e:.n. ~de win.ter de b=- handel.ing_ t~jdens het nemen. van 
zetting v.erder zetten. tijdens ~ fotoos en. v:1.ng_era!drukken. door 
de zomer en herfst is net d de~ GewaLtschaftsP.olizei. 
uitgegroeid tot een. só-!Den.l orp Daarnaast. v.er:z.amel.den. we 4 000 
in. 12 bai:akj_es en 4 wagens:vn!ar- handtekeningen.. weg_en.s r aumord.nungf , 
v.an. zijn. 2 hutten. kollek.ti. f d ver fahren •. Ondertussen werd en. 
in.foh.ut i.s nog 1n. bou..,·- Ie~e;_eè worèt doorlop~nd axie. gev.oerd in 
dag wordt vegan.isties geko kt P..apenburg en. andere steden . De 

0 - aan.houdende meet-,. boor , en. bouw-
werk.en bieden. zich goeà voor 

meerdere v ïollo a,d.es. 

PS: overigens noemt ons 
~orp ÀNATOPIA. en is :z.e 
beschikkend. Gezien dit 

· pamflet slechts een -schets, 
weergeeft, kan je best"zelî 

- langskomen... als je meer. will
weten: Binnenkort hopen --~, 
we een. eerste- n.ieuw sbrief , . 
te kunnen. r ondsturen. Schrijf 
na=: i ll Il 



l. 

LEZERESSEN POST 

DIT IS WEL BIJZONDER VOOR ONS' 
VOOR HET EERST SINDS TIJDEN . 
WEER EEN ECHTE LEZERESSE)IBRIEF. 
HET ONDERWERP IS NU EENS NIET 
RUZI!!:S IN DE GROTE KRAAKFAMILIE 
,MAAR DE OORLOG IN JOEGOSLAVIE. 

'Me~sen zijn veranderd in bees
ten, "kleineren" het andere• ras• 
of ' geloof ' op een dusdanige ma
nier dat het· mij aan fascisme 
doet denken' . 
De oorlog in het voormalige joe
goslavie duurt al weer een poosje . 
Maar is het tijdens die oorlog 
nodig dat er konc entratiekampen 
zijn waar ~itler nog aan kon tip
pen, en waar zogenaamde experi
menten gedaan worden met mensen 
, dusdanig, dat mengele daar niet 
eens van droomde? 
Het is godsgeklaagd dat het l)ge
beurt; 2)dat er niets aan gedaan 
wordt. We laten het gebeuren, de 
foto ' s zijn bijna eender met die 
van 50 jaar geleden, dezelfde 
gruwelijkheden, sterker n09~ergere 
middelen worden daar gebruikt. 
Niet alleen door Serven, maar ook 
door Kroaten. Het maakt niet uit 
waar de mensen vandaan komen, 
maar dat men elkaar zulks aandoet, 
dat kan niemand goedpraten. En 
intussen tracht de USA zich in een 
beter licht t e zetten door met-de 
president naar somalië te gaan. 
OK, het is daar ook een puinhoop , 
maar het is een schijnheilige aktie 
die tot niets leidt.(Daarmee wil 
ik niet zeggen dat ik achter mili
tai t: ingri1pen van de USA in · 
joegoslavie. st", maar dat dit een 
schijnbeweging is van ons 'vri je• 
fucking America). 
Dessalnietteplus, zoals de Serven , 
Kroaten e tc. elkaar nu op beest
achtige wijze- aan het afslachten 
zijn kan niet! ! 
'-"at destijds wel kon voor olie 
(gelfoorlog) kan kennelijk niet 
voor mensenlevens. 
Tevens is het zo dat voornamelijk 
vrouwen letterlijk de lul zijn in 
deze oorlog.•In Bosnië is verkracht
en strategie' lees ik in de krant. 
Het is dus niet alleen een strijd 
tussen religies en volken, maar 
ook tussen mannen en vrouwen. De 
vrouwenonderdrukking wordt anno 
1993 alleen maar erger, vrouwen 
worden gedwongen tot prostitutie, 

verkracht en vecyolgens als 
vuile was weggeflikkert én dus 
vermoord . Zelfs baby's en meis
jes sterven door bee stachtige 
verkrachtingen . Moeten wij dan 
alleen maar toekijken, en het laten 
gebeuren? Ik denk dat het. dan 
alleen maar erger wordt. Ik ben 
geen voorstander van militair 
ingrijpen, maar ik denk dat het 
nu eigenlijk al te laat is ( en 
de enige oplossing??) . Toch moet di~ 
stoppen : het moorden, het onder
drukken,het afslachten; het mar
telen, het verkrachten . Op 
dit moment kan ik geen alterna
tief verzinnen voor militair 
ingrijpen . Wij kunnen in elk 
geval wel de vluchtelingen 
ondersteunen, maar de mensen daar 
alleen door onze solidariteit te 
betuigen. 

JOEGOSLAVIE:f .P ROTESr_·, GE!ERGER~ 
I\OEDE . . . 

Op 9 januari was er een demons frätr~ 
tege~_de verkrachtingskampen in joego
slavie • Er dede n ongeveer 800 men
sen mee, 40 . 000 handtekeningen werden 
aangeboden aan minister kooYmans van 
buitenlandse zaken. De minister 
zei dat hij het heel · arg vond alle
maal. Iedereen vindt het heel erg 
maar regeltjes overtreden is helei:raa1 
verschrikkelijk natuurlijk. Na afloop 
van de demo werden 19 mensen opgepakt 
wegens het spuiten van leuzen op het 
binnenhof. Op het buro werd hen dui
del ijk gemaakt waar ze ook maar weer 
tegen waren. Ze werden slecht béhan~eld 
en de vrouwen kregen allerlei'dis-
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tt'U dar om te-builen','1Woor'--'(plande toespraak achterwege,. · voonná.llg Joegoslävië/1 r,Sèr7. ren verkracht . . Het
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zal deze 

fl~n '!lt i~ redlc:ht. rem"'kt:, ~mdat hlJ niets had toe te voe-, viè verdient straL Waarom ·11~ vrouwen e~ü~g~,.t~_!i~\. 
door,lTurlue\ vrouwen.._.ult·-iigen aan de.woorden, die even . beu.rt dit n,..·ruef'en\wel: mett ' zorgen. Van<laagls eec,ciag.om 
UtitdJJ; ruiar aanleldlnr.,va.n , daarvoor· door Gülçin Polat; • Irak inde Golfoorlog en ln So..J te huilen,;: lS(.;,4·trJf ~ ij 
dt sysc.enatlscbe verkrach0 "-''van het Turkse Vrouwen Co- malië?Wijzingen·eenk.Juglied' · • • - ..... · 
Clnren van.vrouwen en mels- mil! uit Delfzijl waren uitge- voorde vrouwen en meisjes uit'. organlsatlei•!. - (),f.l.),ni) • 
Jes In• Bosnl~Herurowlna. sproken. ,.Ik ben zeer onderin- Bosnlëvanuit cllt mooie sta<ije' Voor·de demon.strane:• waäJJ 
De vrouwen uit de havenstad· druk.'~ zei Schwlenga.,,vooral· • Delfzijl",·· -·. > •,:: •• :,~•,.,,. • aan-: iowel• mannen:i'àis~vroil~. 
l>Hloten te ràan demonstrie-- ook door de deelname van zo-' De volkeren vanJoegoslavli!- wen- meelieperr.- ' is'ÓngeJéé.,. 
r~n. Onreveer driehonderd . , veel niet-Turkse mensen aan hebben jarenlang vredig naast ' twee weken geleden herinltia.l 
mannen en. vrouwen, Turk.1 dezedemonstratie."HijbelooC- elkaar geleefd.aldus mevrouw· tief'genomen. De organisatie 
tn Nederlands, : trokken u- de de petitie en de handtek.,_ Polat.Zijvervalgde:.,Het ison~ was in handen van het Tûrkse 
t~rdarmlddar door hel een- Dingen terbestemder plaatse • gelooQijkdatdit omgeslagenis• Vrouwen Comi~l de~Turksc, 
lrum . van Delfzijl in een te brengen. Deze uitingen van in zo'n grote vijandigheid. Er culturele Vereniging Atatûrk. 
lttdru.ltwekkende demon- protest zijn gericht aan de mi- ,:ijnfoutengemaaktdoordepo-- de emancipatieraad van DeU:1 

•tra tie leren de oorlo,:; en het rus ter van bwteruandse zaken liticl." zijl. de etnische raad;-Amnesty·• 
c••eld In het voonna.llreJoe- en aan dr. Bhoutr0$ Ghali, de , Naar aanleiding van de ver- International en versclilllende 
llillavlë. sec:retans-generaal van de krac:htmgen zij ze: . .De vrouw vrouwenverenJgingen. 

!)ij het gemeentehuis boden Vererugde Naties. behoort liefde en respect te Behalve uit Delfzijl waren 
,,. ~en petitie met ruim twee- In de toespraak wees me- kn)gen. In Bosnië overkomt ook vrouwen en mannen uit de 
,lu1tend handtekeningen aan vrouw Polatopde 'tra~ en on- haar het ergste wat maar mo- rest van de provincie aanw.,_ 
•n loco-burgemeester A. J . ge111teresseerde houding' ten ge-1ijkis: ze wordt voorde oeen Dg. · 



. Joegoslavië 1992: 
Oorlog van bovenaf, 
vrede van onderop ... 
Achtergronden: Het Verenigd Europa 

Op 8 mei 1850 stelt de franse minister van 
buitenlandse :zaken Robert Schuman aan de 
BRD voor om de kolen- en staallndustrie onder 
één leiding te plaatsen. Het uiteindelijke 
resultaat daarvan is de oprichting van de EGKS 
(Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) 
op 18 april 1 951 door Italië, België, Luxemburg, 
Neder1and, Frankrijk en natuurlijk 
West-Duitsland Ekonomiese motieven 2ijn 
sîndscien steeds de drijvende kracht gev.teest 
achter de toenemende samenwerking tussen 
een selekt aantal landen. 
In 1 967 wordt de EG opgericht Het is een 
samenvoeging van de EGKS en de in 1 957 
ontstane EEG (Europese Ekonomiese 
Gemeenschap) en Euratom (samenwerking op 
het gebied van kernenergie). Zes jaar later, in 
1973, worden Ierland, Groot-Brittanië en 
Denemarken officiël lid van de EG en in 1 979 
'M?rden de eerste verkiezingen gehouden om 
'Europa' een demokraties gezicht te geven. 
Bovendien wordt er een gezamenlijk 
buitenlands beleld onl'Mkkeld en treedt een 
nieuw geldstelsel in werking, het EMS 
(Europees Monetair StelseQ: VOO(al een 
probeersel o m de ,,.,;sselkoersen te stabiliseren 
en zodoende de handel winstgevender te 
makert 
De jaren '80 brengen grote veranderingen. 
Door de albrokkelende macht van het · 
Warschau-pact ontstaat er voor de EG een 
nieuwe fase in het vormen van een ekonomies 
(en wellicht ook militair) machtsblok dat kan 
konkurreren met de VS en Japan. Een 
belangrijke stap is de vas11egging van de 
"Europese Akte" de door de inmiddels 12 
lidstaten (Giekenland, Portugal en Spanje :zijn 
ook toegetreden) In dec. '85 werden . 
ondertekend en met enige vertraging op 1 juli 
1987 in werkinA trad. In die akte staan zo'n 300 
maatregelen de volgens de Europese 
Commissie voor 31 dec. ·1 992 genomen 
konden 2iJn (ondertussen is duidelijk dat dat 
niet zal lukken). Tv.tee bel&igrijke onderdelen 
zijn het verder ui1bouwen van een gezamenlijke 
buitenla,dse poli1iek erf de vorming van een 
interne markt zonder binnengrenzen na 1.992 

Opvalend i1 de geschiè'tlenis va, de EG is de 
groei van de BAD tot sterkste ekonomiese 
macht in Europa Die:zelfde BRD heeft in 1900 
door het opslokken van DDR voor een 
uitbreiding va, het EG-grondgebied gezorgd 
Hoewel de BAD ekonomies sterk genoeg was 
om niet in deze hap 1e stikken, kreeg hettoch 
een fflnke hoestbui waarvan het gerochel nog 
steeds voortciJurt De erva-ing van de 
'hereniging' maakte voor de EG één ding 
duidelijk: met uitbreidi'lg van het grondgebied 
richting Oost/ZUid-oost Europa moet uiterst 
voor2ichtig worden omgesprongen. Het 
zoeken van een grens met Oost-Europa Is dan 
ook geen 'hot item' meer voor de EG, alleen ... 

Joegoslavië in beweging 

De 'Verenigde Staten van Europa' met als 
episch centrum Duitsland worden eind jaren 
'80 gekontronteerd met toenemende 
instabiliteit in Joegoslavië: Kortgezegd 
onl'Mkkelt daar zich een ekonomiese en 
politieke belangentegenstelling tussen de 
rijkere noordelijke republieken (Slovenië en 
Kroatië) en het él111e zuiden (Bosnië, Servië, 
Montenegro en Macedonië). Dez.e polarisatie 
wordt ondersteund door snel groeiende (door 
propaganda aangewakkerde) nationalistiese 
gevoelens bij vooral Kroaten en Serviërs (al 
voor de dood van Tlto in 1 980 was de kiem van 
het nationalisme te ontdekken). De situatie is 
duldeUjk: Binnen één lffld ontstaan er tussen 
de relatief rutonome delen toenemende 
bel&igentegensteUlngen en seperatistiese 
neigingen, waarbij het overkoepelende 
overheidsapparaat de greep op het geheel 
dreigt l(,,.,;jt te raken. De problemen zijn groo~ 
maar het zoeken naar oplossingen via 
niet-geweldadige (ook lntemallonale) politiek is 
nog mogelijk, waarbij het voorkomen van 
verdere eskalatie cruciaal is. 

Het is cit inzicht dat de EG, op lnrtiaoet van de 
ciJitse minister Genscher be'M.lst negeert in 
haar zoektocht naar ekonomies eigenbelang. 
De sepera11stiese neigingen in het relatief rijke 
Slovenië en Kroatië, waarvan de ekonomieën 
de laatste jaren meer en meer verweven wa-en 
geraakt met de van oost.enrtjk (met ZWeden 
en Finland potentieël nieuw EG-6d) en 
Duitslël'ld, wordt in eerste insta-itie door 
Duitslël'ld van harte begroet en aangemoedigd 
met de gedachte: Joegoslavië-creigt uitelkaar 
te vallen, wij pakken wat we hebben 'Aiilen 
binnen ons verenigd Europa Het besef dat ze 
gesteund werden door de belangrijkste 
europese mogenctleld deed bij Slovenen en 
Kroaten elke neiging tot compromis 
verm-.,fnen. De aangemoedgde en uiteindelijk 
erkende onafhankelijkheid van Slovenië en 
Kroatië maakte een oorlog onvermijdelijk. Op 
2 5 juni 1 991 traden de beide noordelijke 
republieken uit de Joegoslaviese staat Een 
dag later werd in Soveniê een deel van het 
federale leger In verhoogde staat van 
paraatheid gebracht ·· ~-j_ ~ • 

De ~redesbeweging 

Nadat de oortog is uitgebroken komt in de EG 
het vredeskabaret op de planken. 'Vredesduir 
Hans van den Broek (die op 2 juli 1991 nog 
had laten doorschemeren dat de EG Kroatië en 
Slovenië zou erkennen als 21j zouden voldoe11 
aan het CVSE-handves1) speelt een hoofcrol in 
de onderhandelingen zoals die o.a in Den 
Haag v.terden gevoerd. Het is niet verwonder1ijk 
dat deze bijeenkomster:i zonder resultaat 
blijven. 
Het is ondertussen wel duidelijk dat het echte 
llfedeswerk van groepen mensen in 
Joegoslavië zelf moet komen. Een overzicht 
van de vredesaktiviteiten daar tot januari 1 992 

In alle republieken groeit de weerstand tegen 
de oorlog en tegen diegenen die het In gang 
hebben gezet Opiniepeilingen in dec.'91 
wezen uit dat de nationalistiese regering van 
Milosevic in Servië op dat moment nog slechts 
30% van de stemmen kon rekenen. In SeN!ë 
vveigert meer dan 50"/4 va-i de dienst- plichtioen 
te vechten. Een evengroo1 percentage Kroaten 
onttrekt zich aan de nationale garde van die 
republiek Onopvallend, maar etfektiet onder
mijnen cienstweigeraars en deserteurs de 
strijdkracht van de nationaJistiese troepen. 
De dagelijkse oorlogs- praktijk zorgt echter ook 
voor toeloop naar de militaire apparaten. Het 
gaat daarbij om mensen de geïnfekteerd zijn 
door de haat die door de verschrikkelijke 
ervaringen steeds groter wordt Mensen van 
wie de huizen zijn kapotgeschoten, ,,.,;ens 
bedrijven zijn stilgelegd, van ,,.,;e familieleden 
zijn gedood; de mensen krijgen door het leger 
eten, een 'bezigheid of de mogelijkheid tot 
wraak aangeboden. Niet iedereen d ie de dienst 
in het federale leger weigert, weigert de 
deelmrne aan de oorlog. Een aantal sluiten 
zich aan bij de vele paramilitaire 
gevechtsgroepen of bij de nationale garden. In 
de Joegoslaviese chaos is het moeilijk de 
'echte' van de 'foute' vredesvoorstandstersters 
te onderscheiden. Desondanks deze pogng 
een aantal ano--oorlogsgroepen en h!.Jn 
aktMteiten voor te stellen: 
De llfedesgroepen in het door oorlog 
verscheurde land :zijn klein, hun ak1iviteiten en 
akties slechts bij uitzondering spektakuialr. 
Toen de "Moeders voor de vrede' in juli 1991 
voor korte tijd het seN!es parlement bezetten, 
werden ze daarmee tot de bekendste 
verdesgroep in Joegoslavië. Begin augustus 
'91 bestormden enkele honderden moeders en 
andere familieleden van soldaten van het 
federale leger het parlementsgebouw in de 
bosniese hoofdstad Sarajevo. Met hun aktles 
wilden de vrouwen het ontslag van hun zonen 
uit het leger bereiken. Toch is voor sommige 
aktievoersters de vrede minder belangnïk a s 
de 'nationale oveM1nning'. De meer dan 1 OOJ 
moeders die in september 1991 in Bonn en 
Brussel demonstreerden staken kaarsen ruw, 
voor de erkenning van Kroatië, niet voor 
dlrekte wapenstilstand Het tijdschrift 
'Vredesforum' schrijft dat de tocht van de 
vrouwen door de regeringspartij van Kroatles 
,nationalist Tudjman werd gefinancierd In de 
pers spraken meerdere vrolM-en uit de 
beweging vol trots over hun zonen die nu in de 



naoonaJe uoepen ellen oen (Ipv an net reoerrue 
leger). 
De werkelijke vredegoepen zijn het met elkaar 
eens dat de gevechten direkt moeten worden 

was OtJ u.: vooro'<[t:I0Ing van ne1 rererenaum 
betrokken. Het militaire gezag bestrafte Cana}c 
met 45 dagen geünifonneerde dlenst 

gestaakt. Ze :zijn het met elkaar oneens over SERVIE 
hoe de toekomst van 'het huidige Joegoslavië Wie zich op de hoogte wil stellen van de 
eruit moet zien. De meerderheid van de · mening van de bevoiklng over de oorlog, 
serviese aktMstes/en meent ~n janu«i 1992 . · brengt de s1nïdlust In gevaa: Wat deze 
dus) dat de eenheidsstaat als konfederatie zou Inschatting betreft 2ijn vele vredesgroepen het 
klJnnen voortbes1aan. Daarentegen houden de met de overheid eens. Referenda moeten 
meeste oooogs- tegensta,dsters/ers uit bijdragen tot het bewustmaken va, de 
Kroatië en Slovenië een uiteenvallen van de mensen, bij hen het gevoel van politieke 
meervolkenstaat voor omtwenct>aar. In een zelfverantwoordelijkheid tot sta,d te orenge11, 
vredesoproep van 80 joegoslélv'ies intellek- Iets wat in de lange- jaren van de dikta1uur niet 
11.Jelen wordt Ingeschat dat het vinden va, een tot ontwikkeling kon komen. Hoe onmondlger 
wor alle prijen akseptabele oplossing jaren mensen zijn, hoe eerder ~ bereid zijn de 

_ ?:BI vragen. ooc1og als een natuurramp te ak,septeren. 
;:.....:=======;;:=--===;:-----=-=---.--=-=-= Het 'Centrum voor an1i-oor1ogsaktle' in 

Belgrado wer1d daarom aan het verzéWTlelen 
ROElllE~ van ·1 00. OCX) handtekeningen voor de vrede". 

De ondertekenaars eisen een volksstemming 
over de vraag:"Gaat u ermee akkoord dat de 
burgers van Servië op bevel van de overheid In 

Bevvlkinr,srOOl)Cfl 

- Scrviin - M,<edoniirs 
- Kroaten - Montenqrijnen 
CJ Moslims 1113 Albanmn 
(ill Slowtntn m Hon1are:n 

VOJVODINA 

De grootste afkeer van de oorlog leeft 
'waarschijnlijk in de Batschka, een regio In 
VojVodna Vojvodina is een door Servië 
ingeli~de, voorheen autonome republiek, waar 
veel Hongaren leven. De geme!:)nteraad van de 
stad Senta besloot tegen de wil van de 
serviese regering de bewonersters te 
ondervragen over hun standpunt to.v. de 
oor1og. De "Demokratiese Bond van Hongaren 
in Vqvocfina• gat daarbij het argument dat de 
Hongaren zich verre moeten houden va, de 
oorlog tussen de slaviese voiken. Voordat het 
resultaat van het referendum vaststond, gepen 
overheid en politie in. Begin nov.'91 
arresteerden ze de voorzitter va de 
sociaal-demokratiese partlj van VoiVodina, 
Nenad Canak, en leverden hen over aan de 
mmtalren. Canak hoort bif de bijzonder aktieve 
oor1ogstegenstandsters/ers In Vojvodna en 

een oorlog buiten het territorium van de 
republiek Servië worden geleid?" PJs er 
minstens 1 00.000 mensen hebben 
ondertekend, moet voigens de wet het 
parlement zich buigen over dit punt Dat de 
wetgevende macht echter met een 
volksstemming akkoord zou gaan, gelooft 
onder de initiatoren niemand. In het parlement 
In Belgrado heeft de "Soclaaldemokratiese 
partij van Servlë"(SPS) van pre:.ident Mlose~c 
194 van de 250 zetels. 

1 Het 'Centrum voor anti-ooc1ogsaktle' In 
Belgrado ontstond op 15 Juli 1991 . De 
oprichters waren de 'Europese Beweging in 

- Joegosla\Äë', 'de Associatie voer een 
JoegoslalAese Demokratlese Beweging' (UJDI), 
de Vrouwenpartlj, het Joegoslavies~ 
Helsinki-komitee en de · 
Helsinki-burgerorganisatie. Het centrum 2iet in 
de oorlog het grootste van alle onrecht Hij 
wordt gevoerd •omdat drie nationale leiders -
Tudjman, Mlosevic en Kuca, - weigeren, met 
een 1/feedZéme oplossing van de joegoslaviese 
krlsls in te stemmen. Waarom moeten Yt'il voor 
hun rech11ijnig_heid en onwil betalen met 
mensenlevens, vernietiging a-moede, honger 
en isolatie va, Europa en de beschaáde 
wereld? ( ... ) Wij representeren degenen, de c:tt 
alles niet als hun oorlog 2ien, diegenen voor 
wie het duidelijk is dat het onmogelijk is in de 
'Balkai etniese staten tot stand te brengen -
zelrs niet tot de hoogste prijs, die va, de 
mensenvernietiging·. Het centrum vindt het 
belëWlgrijk te handèlen binnen het kader van 

11.:1 gt10.:nu re1:l1L 1111 ro,·pl daarom niet op tot 
<lesertle. Wel worct,•11 clt dlonstwelgeraars en 
ueserteurs met r,,.111,Jiulp en raadgeving door 
IJA aktivistes ,3n bilCl"8lOM en ondersteunen ze 
hot dienstweigeren. Omdat de 
denstweigeraantallon in Se~ë hoog zijn, heeft 
het antl-oorlogscentrum veel werk te doen. 
iedere avond verzamelen zich rond de 100 
mensen voor het se~es parlement om te laten 
Jlen dat ~ niet achter de oorlog stam. Zo 
oteken kaarsen aan voor de slachtoffers en 
hebben tot nu toe oan. ·~ zo'n 700 namen 
voorgelezen van gedode mensen. Oorg('lijko 
akties zijn belangrijk, omdat do sof\11 ~ 
propaganda het vemletlgondo knroklt,Jf vun dO 
gevechten ontkend. Zo stelt do akUos van het 
leger voor als polltlo-in;toL 

KROATIE 
Met de media in Kroatië Is het anders gesteld 
Zij gebruiken papier en zendtJjd om voer de 
verdediging van 'hun land' op te komen. Dat Is 
geen wonder, de oorlog •ivordt op Kroaties 
'7'0ndgebied (vooral in jan.' 9'2) gevoerd De 
opgefokte stemming in de 'openbaarheid 
maakt de vredesgroepen het leven moeilijk. 
De grootste initiatiefnemer noemt 2ich de 
'Antl-WarCampaign' (ARK) en wer1d vanuit 
Zagreb. à V..'erd eind juli'91 in het leven 
geroepen door de 'Groene Al<tie Zagreb' en de 
'Maatschapptj ter verbetering van de 
ltvenskwaliteit'. Ongeveer 40 organisaties en 
nnkele honderden individuen sloten 2ich aan. 
Op ede 12e oktober '91 kwamen 12 vredes-, 
milieu- en vrouwengroeperingen tot een 
werkoepelende organisatie van de kroa1iese 
oorlogstegensatndsters/ers. Daarmee kreeg de 
11111-oorlogskampagne een steviger fundament 

Onder deze organisatie vallen ook het 
'Centrum voor antl-oorlogsaklie' In Belgrado en 
hot montenegrijnse ' Burgerkomitee voor 
lof ede': Internationale ondersteuning krijgt het 
kroaties netwerk o. a van de Groenen uit het 

uropees pa,1ement en de 
fsperanto-wereldbeweging. 
De ARK aksepteert alleen de geweldoze strijd ' 
tegen de oorlog. Ze heeft een telefoon 
beschikbaar gemaakt om kontakten met 
andere vredesgroepen te onderhouden en 
oorlogsslachtoffers of hun verwanten te 
kunnen ondersteunen en raad te geven. Het 
belangrijkste medium van de ARK voor het 
Vt'lrsprelden van berichten is het tijdschrift 
ARK21n', cie op 22/10/9'2 voor het eerst 

verr;ctwvn t 11'1 tlc• 1 , ·rVH/1 t!t "lko l'Mll> 

maandt,n lr1torm 110 ov r vr u, !l -0ktl s en 
vrf'dll'l<r o,·pon ts, v, r,prnlo n. Omdnt hot 
tljch chrIlt vin nllrrtt1I VNW<klngen In alle 
roputill•il<on wordt II raprolc~ droogt het bij tot 
do VN br drI(l van do nnd<>orlogsbeweglng. 

00"..Nt tiD~ roowtNA 
In do hoonk,10 hooldslild Sirajevo begon op 
:;>!) up11l'Ot Il t 'Ourgorforum - Vredescentrum' 
mot hnnr workzorunhcden. Er zJ)n 15.000 
m no n bi] aangesloten; meer dan 160.000 
oor1ogstegonstandsters/ers namen tot eind 
oktober '91 deel aan de door het centrum 
georganiseerde akties. Tesamen met de 
Helslnki-burgerorganlsatie en de VN-associatie 
van Bosnië-Hercegowina bereidde het 
vredescentrum de internationale 
vredeskaravaan in sept '91 voor. Het bezorgde 
voor vluchtelingen mecicijnen, kleding en 
schoolspullen. 
Bosnië-Hercegowina gold in het algemeen als 
een goed voorbeeld voor het vreectzaan 
samenleven van verschillende etniese groepen 
Het vredescentrum in Sarajevo benacrukt cit 
voorbeeld. De grote toeloop die het nu ervaart, 
spreekt voor de kulturele stabiliteit van de 
republiek en voor de mm uniteit van haar. 
bewoonsters/ers tegen het nationallstiese 
fanatisme. Deze ervaring maakten 3000 
scholieren enstudentes/en toen ze nav. een 
da9 v/d VN handtekeningen lnzérnelden. 
493.270 namen stonden er tenslotte onder de 
petitie met de tekst "Mijn keus is vrede en 
ontwapening• - bijna heel Sarajevo had 
ondertekend Vredefievend was ook het geluid 
dat de regering In Bosnië-Hercegov,,,ina liet 
horen: de republiekspresident lzbegedovich 
riep eind sept. '91 op tot het weigeren vai de 
mobiliseringsbevelen als real<tie op de 
ronselpraktijken van het federale leger. 



SLOVENIE 
H et vredesinitiatief 'Slovenië zonder leger' 
kreeg begin 1 991 veel positieve reakties. Na 
onderzoek bleek een meerderheid van de 
sloveense bevolking het uitgangspunt te 
steunen. Zelfs de president van de republiek, 
Mila Kucan, telde tot de sympatisanten. 
Ondertussen is dat allemaal veranderd. Sinds 
de interventie door het federale leger en de 
1 0-daagse oor1og eind juli'91 kan een sloveens 
leger rekenen op een meerderheid van 
stemmen uit de bevolking. De regering in 
Ljubljana is met de opbouw van een 
troepenmacht begonnen. Voor de 
ami-mllitaris1en blijtt er als 'troostprijs' de 
in-Mlliging van de mogelijkheid vervangende 
denstplicht In de cMele sektOf te verrichten. 
Deze moe\ evenals de diensttijd, 7 maanden 
gaan duren. De weigeraars moeten echter 
door een kommissie erkend worden. Omdat er 
In Joegoslavië geen recht op dienstweigering 
bestond, is dit een vooruitgang. De voor een 
ogenblik aanwezige mogelijkheid van een 
Slovenië zonder militair apparaat, maact dit 

maaKt vooraJ het n1ascnaft ARKzm een 
info..uttwisseling tussen de vredesaktivistes/en 
mogelijk. 
Er is moed voor nodig zich in Joegoslavië 
tegen de oorlog uit te spreken. Het tijdschrift 
Borba berichtte In nov. '91 van een verwoesting 
van de buro-rulm tes VéV"l het 
anti-oor1ogscentrum in .Belgado. Prominente 
oor1ogstegenstandsters/ers worden met moord 
bedreigd, hun auto's worden beschadigd. 
Jonge mannen in de serviese hootdstad vielen 
een 'straattelevisie' (met een 
anti-oor1ogsprogramma) aan, waa-door deze 
aktie-vorm tenslotte moest worden gestaakt In 
Kroatië geldt degene die zich voor een 

recht echter tot een teleurstellend alvalprodukt G.I. 
van pragmatiese staatspolitiek. Joe 

Brawler 
-De tank die Cl. Joe aan de 

overwmnmg help(. 

w~enstllstand uitspreekt, als verrader van de 
.. _ 'heilige' kroatiese zaak en servenvr1enqe. . · 

•. • _ . ,. • (EN WIJ ZIJN GOED) Desondanks is het mogelijk zich in Joegoslavië 
t<ommunlkatle en repressie · · tegen de oortog te verzetten zonder clrekt te 
De autoweg- en railverbindingen tussen de WOfden gea-resteerd De kaarsen voor hef 
republieken zijn onderbroken. Daarom kunnen parlement in BelgadÖ en de · 
de vredesaktivistes/en eigenlijk alleen nog via handtekeningenlijsten voor een volksstemming 
de post kontakt met elkaar hebben. Nog Zijn legale protes1en. Wie 2ich·s)1Tlbolies 
steeds beschikken ze over te weinig verze~ leeft weliswaar naar Inzicht van de 
computers, telefoons, fax-~paratuur en overheden verkee~ maar niet artomaties 
andere kommunikatie-middelen. Omdat de gevaarlijk. Maar vaste zekerheden zijn zeker In 
serviese regering de telefoonvertind ngen tijden van oorlog niet te geven. 
tussen de republieken heeft onderbroken, Dienstplichtweigering Is echter niet toegestaan 
onderzoeken momenteel experts of een en wordt niet toegelaten. Verschillende 
'E-mail' -informatienet tussen Zagreb, Belgrado, berichten geven aan dat militairen deserteurs 
Ljubljana en Sarajevo tot stand kan worden naarde gevaar1ijkste frontlinies sturen. Een 
gebracht Zolang een dergelijk net niet bestaa~ bijkomend gevaar: voor weigeraa-s gaat uit van 
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de vrijkorps-achtige eenheden cie (n gote opgeroepenen bij het leger, d~ pasopgerichte 
getale In Joegoslavië aktlef zijn. Zolang Servië .nationale garde. 
echter niet fonneel de oortog heeft verklaard, Veel serviese deserteurs vtucltten over de 
zullen deserteurs niet omcieêl door de genzen, waaronder een groot aantal jonge 
doodstraf worden bedreigd. Een Albanezen. De aJbanese en hangaarse 
oor1ogsverk1arlng uit Belgrado zou volgens het minderheden staan bil de sel'\iese leger1eicfng 
volkerenrecht neerkomen op erkenning van bekend als erg onbetrouwbaar, mensen 
Kroatië, wat in stnjd Is mi:-t de bedoelingen van behorende bij deze groeperingen worden 
Milosevic's regering, lolong P.r geen bovengemiddeld met dlenst0procpon 
oorlogsrecht geldt, drcll.}t ,., voor welgeraa-s benaderd. Hier ligt voor lnt.enll\donnlo 
'slechts' jarenlange g v.mgon1:;•,tra/ten. Het vredesgroepen een taak om lloh In tn 1otti.,11 
door Servië gestuurde otm1t'lpr,1<Jldlvm voor een langdurige verbll~svo-gvnnlno voor 
kondigde voor gedeserb•or1Jr•11 vrljht>ldsstralfen deze vluchtelingen, omdat 2ell()k nn 
tot 1 o jaar aan. Een rechtbC\llk In ei,, beëindigng van de burgeroorlog streng 
zuidserviese stad Nlsch kw 111 In hMr wt~,prnak gestraft kunnen worden. Vre~groepen In 
dicht bij dit maximum: hot Vt'fO<Vd1 Id n Neder1and zijn ondertussen 00k begonnen 
officier tot 6 jaar gevang nl•stwf 1\11, .. n nl In Initiatieven te ontplooien om ~ joegoslaviese 
okt.'91 had het mllttalre opcnb or 1111111•11, tlt llk!Mstes/en te ondersteunen. Zo Is In 
056 processen wegens d0$NU~ d nugustus '92 het 'Steunpunt voor 
dienstweigering gestort W l lout ;~ ch Vr, c1 soroepen In voormalig J()egoslavië' 
nangeklaagden de mogelijkheid voor 111t,t l 'fll l ·rld1t r n heeft 'Lopend Vu,,r een reis naar 
gestraft te worden in ruil voor het '\/f1!Y,1IIIQ' ' '" 11crd11vir Qcorganlseerd om o.a meer over 
(weer) in dienst treden bij het leger. Vt>rdN I h111 lt• · • v. lfl cle vredesbe'A/egng daar te 
staan weigeraars en deserteurs nog ond r \Wtl••fl h kw11nt1 

een extra druk: lokale kranten publlcoron ch 
namen van de 'verraders' en hangen ze op 
oponborl' plMI0l'n op. Ool< radomnder:s doon 
In oommlq oovnllM moo, n n do1') 
verkhkkcipr 1kUjl-.1·11 
Deze sanktle:, 1110 1111111 t h or> d or, <fit momcnl 
meest effektiov rn tl Il• l11 v11n vuuut 
dienstweigering tn IT,·11 M "' <11111 00.Kt v 111 <t" 
" rvlesë reserv1ston nn{l"'""~'" 111 tikt '111 do 

111obilisatle-beveten. In th tiw(d 1,-111..ir,r11k1 
r~1ttr()kken zich zelfs&,,- v11111tn ,11"11111111 1, 1 
lr rbrale leger; Ook In KronUitl v,,r , ho 11 k 1 
, ,,rste instamie slechts do h,•lfl v1111 ,J, 

fiMlll· N, -11 , ~ flonthus 7007, 9701 JA 
f ,rn11111u , 11 

t••I (YJ\ 1 l,,A'l(rnn. 1200-1?.00uurf 
_, c,r, l<r.1 1111 1 111 . 






