


Ha, maak Je opmerkingen over het verliezen 
van kontakt met de achterban, komt diezelf
de achterban (nou, Ja, een peraoon dan) Je 
gezellig op de hoogte brengen van alles wat Je 
nog niet Wist. Zo hebben we dus achterhaald 
waar het AFO spreekuur houdt, de Wereldwlnkel 
(nieuwe plek: gelklngesrr. 307), en wanneer: 
woensdags tussen 14.00 en 15.00. Meldingen en 
dergelijke over faeclatleche aktlvltelten daar gaar
ne afgeven. 

Ander puntje waarover WIJ In grote onzekerheid 
zaten. Hoe zit het met (de nog 111eeds vanwege 
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G R O N l N G EN 0emo te

verdere mh1lukklngen) Jongste aanwinst van onze ... ""'-.lll-l:::;;-

kraakbeweglng (de Hereweg)? Nauwkeurige Infor-
matie hebben we niet, maar votgena de geruchten. 121, P'25014, eeaançon 
stroom en ooggetuigenverslagen wordt bij de Cede:x, l"RANKRIJK. Meer Yugo-n1euwa: de bene-

gen verkrachtingen In 
de oorlog In ex..J~o

alavtë. Men elat: etappen 
van de oorlog, atop van 
de wapenverkoop en 
centra voor verkrachte 
mensen. Kontakt & meer 
Info: Marlae/ groep 
Proudhon, C/O CESL, BP 

buren al heftig gesloopt De elgenareaae, PatrJmo:' t,11(-LP voor vrdeagroepen In ex-Yugo la ult. Leuke 
ntum WBV, gaat vandaag het een en ander nader/ L"J: verder boekje met daarin alleIlet Dtukken over 
toelichten. Spanning, zweet, bloed, binnenkort · en van vredesgroepen, en vele 1dIeaaen In binnen-
tranen. en buitenland, Kopenl 
We verplaatsen ons nu naar het centrum van de WIi Je niet alleen kopen, mur ook wnt doen ... 
nallonale kraakbeweging, Amsterdam. Men raakt AMOK-Noord probeert al enige tl)d een steun-
daar steeds verder verwijderd van de periferie. groep voor de vredesbeweging In ex..Joegoelavle 
Kraaknleuws uit gronlngen typt men tegen- __ ... oillo.,..._::;::;.,.. op poten te zetten. Kontakl: elke mundag van 12 
woordlg standaard over uit betrouwbare noorde- tot 17 uur, ateentllatr. 38 Qronlngen, 060-
lljke kranten zoals de Oezlnsbode en het t1111111111111,- ' 133247. Of schrijf: Postbus 7007, 0701 JA Oronln-
Nleuwablad van het Noorden. Aleot er ge~ • gen. 
bo met de Chaoe meer bestaat. EXtra Irritant I Verder kraaknleuwa, waarvan al dan niet veralag 
wordt het ale men de Chaoa aoma wel, aome niet gedaan gaat worden (eet, zelden zo'n vage kol&-
Weet te vinden. Uit de Chaoa van e april werd ton gezien), de ontruiming van de Mano. Olt Ja 
wel de atlllebakrubrlek "het Autohoekje" gerecen-, dua geheel In atlJl gebeuId. Veel biet en zo. Nee, 
aeerd, het veralagJa van da Kattabak axla bij AO f' een exclualef Chaoa-Kommenrur kunnen Jullie 
werd genegeerd zodat hele hordes gelntereeeeer- vergeten. WIJ hebben van de ex-Mazzo'a een one-
den nu nog ateeda niet weten dat de kraaketere• Je coke en een reisje naar lblu gekregen nadat 
niet met verfbommen gooiden, maar met "J we belootd hebben voor eena en altljd onze mond 
tampons (aymbolles bedoeld enzo). Beste te houden. BIJ deze dan, anulf ... 
NN, wij nemen onze hoordatedelljke 
berichtgeving toch ook niet over uit de te
legraan We vinden Jullie niet meer llef 
(Vonden we dat dan?). 
Zo zeggen WIJ wel dat de mensen van de 

vluchtellngengroep van het Autonoom 
Info Centrum nu weer wel het •orenahoe
pltlum· In mogen. Wel onder allerlei strik
te bezoekvoo,waarden, die de 
vJuchtellngenes moet ontmoedigen om In
derdaad om de mensen van de groep te 
vragen. Zucht. 
Even een berichtje wat er niet zo tussen 

paet (zou wel moeten). In de tweede helft 
van Juni la er In Trlëste (ltallè) een grote 

OPKOMST EN ON DERGANG VAN 

DE VOORDEELKRAAKSTER 

Het tijdperk van ontruimingen 
l eek op zondag 25 april kort
s tondig tot een einde te zijn 
gekomen , "Ze schieten weer op
nieuw wortel!", aldus een 
smeris die kennelijk geen zin 
had i n nieuwe buren. Het breek
i jzer ging nameli jk tussen de 
deur bi j een pand aan de korre
weg, 40 meter van het wijkburo 
van de politie . De winkel in het 
pand (De Voordeelslager) stond 
enkele maanden leeg, het boven 
huis al minstens 3 jaar. 
Toen de politie aankwam "zat 
het gajes er al in" t ot grote 
ergernis van leidinggevende 
cowboykit KEES VAN BLEEK . Hij 
plantte e nkele agent j es voor 
de voordeur en g i ng overleggen , 
Een observatiebus van de Arres
tatie Ee nheid (AE, wat anders 
als een arrestatieTeam) kwam 
voor de zekerheid ook maar 
~ven voor het pand staan . Achter 
het stuur niemand minder dan 
PETER KLEYWEGT (zie elders in 
deze chaos ; en andere chaosse n) , 
Het ongelukkig toeval wou dat 
t egelijk met het kraken de 
voetbalwedstrijd Groningen
utrecht was . Omdat er tij dens 
de wedstrijd gekraakt werd had 
de ME en de AE nét even de han
de n vrij. Jullie voelen het al 

ankomen, dat werd dus geen 
ee gs tand konstateren •n· on
estoord woongenot. Binnen 

een vloek en een zucht werd 
dit mooie pand onder leiding 
van kraakkoÖrdinator Rob Vos 
ontruimd. Ook H,A. M. ter Wee, 
de baas van het wijkburo, liet 
zijn eeuwige grijns nog even 
zien . De kraaksters, maar liefst 
22, werden opgepakt wegens op
enlijke geweldpleging en ver
nieling. De smeris had gehamer 
uit het pand gehoord en die 
krakers vernielen natuurlijk 
hun eigen huis. In de riante 
achtertuin werden de 22 opde 
f~ to gezet door de AE en een 
dubieuze fotograaf die wel erg 
goeie maatjes was met de smeris, 
We hopen nog eens een foto van 
hem te publiceren , dit ondanks 
zij n dreigementen "als je dat 
~oe t,dan krijg ik je, ik weet 
ie wel te vinden." 
Öe arrestantes werden na een paar 
uur en wat registratie vrijgelaten. 
Interessant om te vermelden is dat 
men van enkele anoniempjes meteen 
fotoos en vingerafdrukken maakte. 
Dus zonder dat ze in verzekering 
waren gesteld. Dit schijnt te 
mogen vanwege een nieuwe wet over 
anonieme verdachten . Zodra we 

""IIIIII--_...... daar meer over weten zullen we 
erover schrijven in dit clubblaadje. 

---lrJIII- Integenstelling tot wat in veel 
k ran ten stond kregen de arrestan-

• ten g~én dagvaarding mee naar 
huis . De arrestatie was dus pure 
pesterij . 
De poli~ie timmerde he t pand enig
z i ns dicht. Na een dag werden er 
kraakwachten in het pand gesig-

LEEGSTAND NiE!!! WONEN JA~! 
naleerd. 

DAT PAND MET RECHTS DIE MOOIE: STEEG 
STOND AL EEN AARDIG TIJDJE LEEG 
WIJ DACHTEN STR AKS ' GAAT HET DAK NOG 
LATEN WE HET MAAR SNEL BETREKKEN 
EIGENAAR DE VRIES IS EEN IDIOOT 
EEN PAND LEEG TE LATEN STAAN MET ZOVEEL 
KANTOREN IN PLAÀ1S VAN WONINGEN 
VERRIJZEN IN DE STAD 
MAAR DAARVAN IS ER GENOEG ! WIJ ZIJN ~iE~Ai~ 
PANDEN ZIJN OM IN TE WON~NTNIET OM 
WE GAAN NU AAN DE SLAG 

BOUWEN AAN DE "SNORREWEG' 

DA ' S DE NIEUWE NAAM ! 

GROETJES V. D.NIEUQE~BEWONER
STERS VAN KORREWEG 19 en l 9 8 3 
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De vergadering va n de raadscommissie- -
voor Ruimtelijke Ordening van do nd erdag j .l. 
de~ons treerde wee~ eens hoe ook in deze stad 
alles moet wijken voor de allesopslokke nde 
beton-verslaving van de Pvdafbraak. 
Terwijl vorig jaar al was gebleken dat vrij 
wel niemand be hoefte heeft aan een ma rkant 
blok beton in de schilderswijk,is er alles_ 
aan gedaan ' om 'mensen uit:. de ' w.i jk ;(buurt)=~ 
comitees,en . andere belanghebb'endeh ~iuei::--...'? :rs 
een kluitje in het. riet te :stiiren,eri àliêr~ 
natieven ,voor __ beton te negere.!1,of_-.~e~~\ nstè. 
af ~e schilderen als "niet haalbaar ~. ~~Ji':.-"Jfl. 
Ondertussen gaat achter ges loten deure_!l,~ he~ "v 
proces gewoon door,en mogen .de mens en _voor.;de 
vo rm nog even klagen op een inspraakavöiïéi : · 
De klachten en adviezen zullen dan zoal s · 
gebruikelijk eve neens geneg~ erd word e n. 
De (PvdA ..• • ~) meerderheid van de raad s::' 
comi ssie· R. 0. is namelijk van mening 'da·t
'he t desbeteeffende · blok beton de mensen -mag 
worden opgedrongen in het kad~r van het 
"anti-suburba nisatiebeleid". 
Dit wi l i n f eite zeggen dat yuppies wel mogen 
wonen op bepaalde plekken in de stad,c~~at 
de mensen die ér al wooen maar we g moeten 
naar de buitenwijken. 1 
We l iswaar hebben yuppies me esta l du re a uto' s 
waarmee .ze best vanuit de buitenwijken naar de 
stad kunnen rijden,maa r het s taat notuur lijk wel 

. . • . prestigieus, ol die dure auto's i n de stad. · · · · 
· · :.'.·, . .;. :··: Dan kunnen ze fijn allemaal i n de rondte rij den e 
.:,, ·. ·-·- .!~: kijken naar d.e markante en prestigieuze $.!.~ouwen 
-:,: : ··: • , dte ove r a l a l s giftige paddestoelen u-U:-
·: ._. :<:·' ! grond schieten .. .•••• .. 
, ·.· .. · :."" ; .._ .. ·,:· ··=--·r • 



1 MEI 
ANTI-RACISME 
EN DE SCHONE SCHIJN VAN DE SP 

'Racisme 1111 vr11emd11/i11genhuat zi1111 we s11111ds meer om ons heen. De wut11n11 maatschappij kampt met veel 
problemen. DIIU vereisen structUrt/11 verondelÎ/lgtn. In I01111em1111d11 male echtuworden dai problem1111 gew11t1111 
aan allochtonen, migrant1111 1111 vluchtelingen, die nillt Ik vuooruzlun moor wt1/ V04k ulf het ume s/ochtoffu 
zijn. De sam1111/11W1g dimt hm op 111 nemen 1111 te beschum1111 in p/OIUS V01I uit /11 s/uitllfl. ledu heeft recht op 
wt1rk en op belllWlg van cultuur, geloof 1111 id1111tittiL Al/111111 een strulcture/11 oonpok kali vreemd11/i11gtnhoat 
effecdef bestrijden. W~n moet1111 nu wtn<11/ijk Ik rdwiing gtpre.senteud laijgen. Guichte moarregtlen zijn 
nodig. Alleen hl// scheppm van grnd werk voor ielkrem /~ 111111 solide basis voor 11m Wlllkelij7c multi-aJ/ture/11 
som1111/11W1g', 
aldus de oproep van FNV, Groen Links, SP, NCPN, SAP en NIVON voor deze gezamenlijke l mei-viering. 

Wij begrijpen niet dat juist de SP zich hier sterk ~r heeft gemaakt. 
De SP heeft sinds 1983 met het uitbrengen van haar brochure 'Gastarbeid en Kapitaal' openlijk racistische 
standpunten ingenomen en d= tot op de dag van vandaag nooit ingetrokken. 

Ter herinnering enkele punten uit de brochure: 
In het voorwoord wordt gesteld dat het rapport is gemaakt naar aanleiding van de overweldigende hoeveelheid 
vragen om een standpunt betreffende de gastarbeiders. Het landelijk SP-bestuur kreeg dan ook de opdracht om 
na ondcrz.oek een standpunt Ic formuleren, een standpunt dat tevens een oplossing voor 'het probleem' zou moeten 
omvanen. De 'oplossing' voor 'het probleem' bad de SP naar haar zeggen, na twee jaar diseussl!rca, schrappen en 
verbeteren, gevonden. Buitenlanders dienen zich volledig aan IC passen aan de Nederlandse zeden en gewoonten, 
of na twee jaar vertrekken naar het land van herkomst met een appeltje voor de dorst. ln bea.clfde voorwoord 
wordt duidelijk waar het de SP om gaat: niet de problemen die buitenlanders in Nederland hebben blijken haar een 
zorg ce zijn. Structurele achterstelling op alle terreinen van het maatschappelijk leven, de oogctijko rechtspositie, 
overheidsracisme, alledaagse disaiminatic, de CP:.~ de SP rept er m.ct geen woord over of u:gt dat 'u betu terug 
lauzn1111 gaan'. Centraal staat of deze groepen zich kunn':l' aanpassen a.an de Nederlandse zeden en gcwoonJ:en. 

Die Nederlandse zeden en gewoonten staan in de brochure uiteraard niet Ier discussie. Er wordt op platte wijze 
van uit gegaan dat die goed, vanzelfsprekend en superieur zijn en dat aanpassing daaraan ook een vanzelfsprekende 
zaak is. De SP illustreert dit met o.a. de volgende voorbeelden.: slaafse, o nderdanige bwtcnlwdcrs die ·110a 
werkgever beschouwen als een heu die zij donkboor zijn omdat hij h1111 het brood loot vudlU11n·, ·ocu m11ns1111 willen 
zich nederig onduwupen' , Islamieten die door bun 'cyclische denk1ront" en "door htt ontwikkellnplveau waarop zij 
srond1111 en hiu zijn blijven staan,• de automatisering niet kunnen bijbenca, die "het wasmodtin,watu bij de 
b111111denbur1111 d11po1111ren" en voor wie "wç's dikwijls hele vrtcmde dingen zijn'. 

- oc·sp doet het voorkomen alsof de problemen van buitenlanders zijn opgelost als ze Nedcrh111der worden en zich 
aanpassen. Daarmee wordt het recht van ieder mens op een eigen traditie, cultuur en identiteit - en dus het recht 
op zelfbeschikläng - ontkend. 
Allang dus voor een persoon als Bolkcstein met zijn 'aanpassing aan de u11iver111el geldend, Wwene nom11111 1111 
waarden' op de proppen kwam, stelde de Socialistischo partij op jacht naar Janmaat-stemmen met haar verhalen 
over 'loondluk/unde concurr111111111", al de niet-westerse buitenlanders medcvenuitwoordctijk voor de slechte 
omstandigheden waaronder de Nederlándse arbeidersklasse leeft en pleine ze voor eon oprotpremie. 

In de periode na het verschijnen van de brochure hebben talloze zelforganisatics van buitenlanders en ook 
(gotcndeels witte) anti-fascismc/racismecoro.itees pogingen gedaan om een openbaar debat over de inhoud Ie 
organiseren. Ook hier in Groningen. Ondanks alle kritiek en publicaties lot Îll de reguliere witte pers toe is bet -
door de onwil van do SP - nooit lot een openbaar debat gekomen. De SP heeft haar standpunten niet ingetrokken, 
ze heeft ze zelfs verscherpt: Z.O ondersteunde de SP een plan van de gemeeotc Etten-Leur om de 
uitkcringsgerechtigheid van buitenlanders te koppelen aan bet verplicht leren van de ocdcrln.adse taal en ook was 
de SP verklaard tegenstander van de deelname van buitenlanden aan de gcmeenteraadsvcrlr.iezingen. 
Drie jaar geleden nog bij een forumdiscussie in Groningen in verband met de gcmeentcraadsverkiczingca, stelde 
Peter Vcrschurcn als lijsnrekker van de SP in antwoord op een vraag van een uit Chili afkomstige vluchtelinge: "u 
lauvi1111 g€"'00n geen buitl/lllandus meu bij, het kali 11itt van~ het milieu. Nederland is vol .• • 
In februari van het vorig jaar pleinc SP-voorzitter Jan Marijnissen in een artilccl in de Tribune voor alaicf 
spreidingsbeleid. Een maand later verscheen in het dagblad Trouw een ing=nden brief van T'111y Kox, secretaris 
van de SP, waarin bij refererend aan Bolkestcin noglllaals aancoooc dat het s tandpunt van de SP uit 1983 oog steeds 
van kracht is: ·- .tl/Il behoeve van de duideliJ1ch11.id moet roch gemtld worden dat de Socialistische Ptvfij ol in 1983 heet---~· 
nadrukkelijk pl11idooi01 hield voor 111111 vuantwoorde aanpassing van oilochton1111 aan de Nederlandse som1111leving. • 

Hoort de SP thuis Îll de boek van de CD, de CP '86, het Nederlands blok, bet ANS en alle andere racistische en 
fascistische klubjc.s en moet de SP op dcz.elfdc wijze worden bestre~cn ? . . . 
De SP is gttn fascistische partij. Ze beeft in het verleden diverse acties gevoerd die zeker ID het _belang waren van 
de mensen waar ze voor zegt op cc komen. Men denke aan de Bond van Huurders en WoD.111gzoekeodcn, de 
milicuactic.s en het werk van de vereniging 'Voorkomen is Beter'. . . . . .. 
Werkelijk socialistisch zou het zijn als de SP oplossingen had gezocht ID de solidai.re, c~nsgCZU1de S~Jd can 
b uitenlanders en nederlanders á1s bondgenoten tegen de machthebbers, de recht.se dema~~e :,an aanpassuig ~ad 
doorzien en bestreden, Îll plaats van gedienstig mee te werken aan verdeel-en-heers strategiee~ die maa~C;happcliikc 
p roblemen verschuiven naar zondebokken. Dan zou de SP de strijd voor konselcwcntc geti1kberccht1ging van de 
verschillende oationale bevolkingsgroepen in Nederland ondersteunen. 

Racisme is racisme en de SP moet elke keer als ze zich p resenteert daarop wordeo aangcsy,roken. . . 
Een partij met racistische standpunten hoort op een l mei-viering waar de strijd tegen \"aasme en 1111crnallonale 

solidariteit centraal staan niet thuis. 
1 " 

Wij etsen daar om dnt de SP banr brochure 'Gnstnrbeid en Kllpllllol' en nl bnor andere rnclstlschc 
standpunten van de laatste 10 jaar hier vanavond publiekelijk lotnkt. 

Werkgroep 902 

Postbus 902 
9700 AX Groningen Dit pamfletje werd geplakt op 

blikjes frisdrank aan het publiek 
uitgedeeld tijdens een axie in 
gréningen op 4 (?) - 5 . De inhoud 
van zo 'n blikje frisdrank is on
geveer de hoeveelheid radio
aktief af val die jaarlijks per 
nederlandse geproduceerd wordt. 

a;.---------- Knip uit, plak op, deel uit ••• 
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De Kit in de Kijker 

Onderhoudend en Informerend 
Samenstelling: Hij Die Nooit Liegt 

~LEYWEGT & 
J)l<NUITEN 

' 

Nou ja, 
bijna nooit! 1 ! 

n vorige Chaossen (o. a . 13-10-92) is 
eeds veel geschreven over leven en 
erken van Peter Kleywegt, hoofdagent 
an politie te Groningen. Bij een kraak 
an de Korreweg (zie elders in deze 
,aos) werd hij gesignaleerd als lid 
3n een arrestatieeenheid, dit maakt Peter Kleywegt 
~ter allemaal niet vroli jker op. Het 
;ignalement" in de Chaos van 13- 10- 92 maakt het er allemaal•ook niet dui
ili jker op . Het uiterlijk van deze man laat zich nameli jk moeilijk in 
,orden vangen . Daarom zijn we nu erg blij met de hierboven •afgedrukte 
1~0 . Hopelijk laat de kopieermachine er wat van heel. De fot• is gemaakt 
.Jdens het proces van de E:mmapleinbezettersters op 17- 2-93 .· ·Hier kom t 
•k de andere, hieronder afgedrukte foto · vandaan. Op de rug gezien is 
,ar nogmaals Peter Kleywegt, aan weerszijden van hem staan Ingrid Jull ens 

Annebertus de Jong, ook zij werken bij de politie. Ze waren een ver
orkoppel van de ~mmaplei nbezettersters (vandaar hun interesse voor dit 
oces) . Annebertus de Jong kennen jullie mischien nog wel van de "Wie 
truimden het wN C"-poster (LIC 7- 11- 91) . Op 26 mei 1990 reed hij namelijk 
t (toen) adspirant (=beginner) J.J . E: . Sietsema in een golfje door de 
de boteringestraat net toen daar de wNC-re l len begonnen. Hij is dus de 
rste smeris die daar met de straatstenen heeft mogen kennismaken. 

igrid Jullens Annebertus de Jong 

Peter Kle ywegt r~-------------------.;_ 

Heel wat protes t in Groningen 
wordt de kop ingedrukt door 
de politie te paard. Hoeven 
op voeten , hoofden, andere 
lichaamsdelen ••• Dit was onlangs 
nog te zien bij de jongeren
blokkade op het zuiderdiep. 
De bereden politie (~ 10 mensen) 
vormt in groningen niet voor 
niets· een onderdeel van de ME:. 

e 

E: r was echter sprake van dat 
de bereden politie vanwege de 
politiereorganisatie uit· ' 
groningen zou verdwijnen . 
Over dit goede plan wordt de 
laatste tijd echter nogal 
gezwegen . Rond de paard
propagandisten blijft· het 
d aarentegen niet stil . Omdat 
de bereden politie in 1992 
50 jaar bestond maakt de 
groninger Henk Hogenbirk nu 
een promotiefilm over de 
groninger smeris te paard . _ 
Het publiek kan dan ook kennis
maken met de onbekende kan-
ten van ~it vertederende po
litieonderdeel. Denk eens aan 
het toezicht houden op de 
veemarkt, het beme sten: van de 
stad en het plaatsvervangend 

Kl eur 

Rood 
Bruin 
Blauw 
Rood 
Rood 

Merk/ type 

Citroën 2CV (eend) 
Toyota Coroll a (?) 
Mazda LX 
F'ord Escort 
F'ord E:scort 

Dit is geen 
Bordo Rood 
Rood 

vergissing! 

Wit 
Zilver 
Blauw 
Grijs 
Zilver/wit 
Donker grijs 
Zilver · 
Bordo rood 
Bordo rood 
? 
Bruin Metallic 
Blauw 

F'ord ~scort 
Opel Astra 
Mazda 323 
Opel Kadett 
Opel Astra 
Volvo 340 
F'ord ~scort 
Volvo 340 
Citroën AX(?) 
F'ord ~scort 
Opel kadett 
Mi tshubishi 
VW-Golf 
Mazda 323 

aaien dQor het publiek. 
De film gaat "De Groninger PK's" 
heten, de laatste opnamen zijn 
onlangs gemaakt . Als 'ie af is 
komt er een premi~revoorstel
ling en wordt de film aange
boden aan burgemeester ouwer
kerk . 
De film lijkt ons trouwens wel de 
moeite waard, niet alleen. om · te 
weten door wie je onder de 
voet ·wordt gereèfen, maar ook 
wegens sommige .andere ak teurs. 
Zo zal een winkeldief gespeeld 
w.rden door i e mand van de arres
tatieèenheid. 
Opmerkelijk is ook het ontstaan 
van de bereden politie in groningen: 
op verzoek (27 mei ' 42) van de 

1 toenmalige politiekommisaris aan 
de duitse bezetters. 

Hier zijn we weer met ons 
lijstje van burgeraut~s/ 
stillebakken van de gron
ingse politie! 

YN-27-RX 
DR- VD-10 
XT- 54- TR 
XR- 74-KB 
fJ-fN-96 
TT-90-XK 
YK-33-LD 

Dit langer 
en langer wordend lijstje 
doet de politie ijverig 
de schroevendraaier han
te~en . Mischien moesten 
ze eens een handig Klik
systeem gaan aanschaf
fen . 

TL- B3-NL We probere6 natuurlijk 
DD-Gf- 20 net jul l ie informatie de 
SF'- G4 -YP OOel zo goed mogelijk bij 
YV- 63- PX t k d F'D RX 58 e wer en, e ken tekens 

Zilver,: 
Donkerr ood 
Wit 
Donkerblauw 
Blauw 

F'ord E:scort (nw model) 
Honda Civic CSI 
Peugeot 

- - zijn echter het enige 
F'Z-ZV-l9R'betr ouwbare deel van 
TD-29-G dit lijstje 
fR-JZ-88 • 
DJ-TG-01 
XT-67-PD 
TS- 55-PZ dUS met al 
XP-02-TP Ver blijd ons Stillebak
JL-9 2- GT j e info over en ommeland, Rood 

Blauw 
Donker 
Zilver grijs 

VW-Golf 
Volvo 
??? 
VW- Gol f diesel 
??? 
OPel Omega 

PS-55- TZ ken i n stad beetje uit-
GD-GJ-40 liefst: met een 
YT-17- n leg . (Wie , wat,waar, 

hoezo, waarom .. ) 9 



• Ritzenplannen en de vele an 
Toespraakje , mu.ziekje , toe
spraakje , applausje • • gaap • • 
toespraakje, demo ' tje •• gaaap 
Hélemaal naar het zuiderdiep 
gêwandeld en toen (hèhè einde
lijk} ··even uitgerust met •z .' n 
allèn. Niet alle mensen pasten 
op 'de- stoep , Nou ja, dan maar o_ 
de .-straat , -kan dát nou schelen . 
Përsdeed moeilijk over een 

. sit- in (of zoiets) . en ook de or

.... g~,isiitie van de. 'dem~ ze~e. ov~_ 
( · distanciëren (of zoiets) en· ging 

ferug naar het broerplein. 
(Hadden zeker ~e~e~e conditie o!~?) 
Ook .de cops waren nog niet moe en 
gingen dus maar flink meppen . 
(En ·dat terwijl het zo warm w s 
snap je dat nou?) 

J Zelfs de paarden waren zo actief 
dat ze niet eens doorhadden dat 

. ze de verkeerde kant op liepen. 
Nou ja, zeg . Volgende keer maar 
een terras j e ofzo . 

te jatten om nog 

redelijk te kumen 

leven. 

~estorrt\de grootwinkelbedrijven 

en neem wat je nodig hebt.. ,... 

proletarîes winkelen 
neem en eet! 



Een oud boerderijtje 
~en graai? die in ~en 
xasteel woont, een rent
meester, een jachtop
ziener en een stelle
tje 'li:rakeràters die op 
'éeii' moöie ··zöndagmiddag 
eèn oud·:.boerdè'rijtje 
'1de'":Pol."~gaan- kraken. ~c· .. . .-"'~ " ~-, : 2ikm;~yan:.Ellecom af) 

1>e =PoÏ7 stbnd minstens 
2~-Jaai;:leeg en is eiien.-

, do~--v~l een graai?, die 
"beurtel-ings in Fr ankfurt 
en~k:ásteel Middachten 
(Velp) woont, 
~e~~ .gr aat is eigendom 
van veel land en boer
dé?"ijên in de omgeving. 
De rentmeester beheert 
dit voor hem en wat de 
ja:chtopziener daar nou 
mee te maken heeft ••• • 
(De persoonlijke politie
agent van de graaf? ••• ) 

De kraak gaat goed , 
smeris wordt gebeld 

, c~nst ateert na enig 
~~ uitleg . . l eegstand. 

~ 
( ''.~aarom moeten wij 
ei'genl.ij k komen ? " f 

"Jullie moeten zegge· 
~ dat~_h~t::-11!~g~staat . 11 

; 

ij _'.'_Oja~' dat~r~:iets j u
ridiséh,:hè ' ?-;~) 

!f,r: T 

. ~~ · .. ,,'. 
Nu3'.J!!~{:::~wachten hoe 

i de?Öïiigé~ing .~eageert . 
-To-~vi~JJJg-.vo·orb:l:j ko
;,m.eg ~ .J11!.en,:1en die 30 JSJ1-E 
~iri, de~Pol.~hebben gewoond 
~zijrt':~fg-~~nthausiast dat 
! het'~gekraakt is -en er 
;-xèer?.iiiêÏ1àen ~gaan:- wone 
• De-~j aëliföpziener ' komt 
vertellen dat een kenni 

, van hem in. de Pol gaat 
wonèn, dat er dan e• rst 
voor 4 ton verbouwd moet 
worden en dat de bouw
plannen al klaar zijn . 
Een bouwvergunning blij 
2½ jaar geleden al te zijn 
afgegeven . (Dat schiet wel 
o~ met die bouwver'1;Urulin~) 

' 
----~-------::.-=-=-=-=-=-==.=~-----=-=-=-=.::._-=-=-=-=~---:--=======::::.::-

PERSLNFOR.MA TIE CENTRAAL PROJEKT 14-4-93 

Na de voorkraalc in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 april door 5 mensen hebben wij 
zondag 11 april 1993 met een groep van 40 mensen het flatgebouw stationsplein 10 in Leiden 
gekraakt. Dit enorme pand van 12 verdiepingen staat al ruim 3 jaar leeg nadat het door de 
Universiteit is verlaten. De huidige eigenaar, het Philips pensioenfonds, beeft het pand als 

· beleggingsobjekt gekocht en beeft er geen konlcrete plannen mee. Met de kraalc van dit pand 
willen wij de woningvoorraad uitbreiden en daarnaast ruimte creëeren voor mensen met eigen 
initiatieven op maatschappelijk en lrultureel gebied, niet~mmerciële organisaties of het 
opstarten van eigen bedrijfje met een ideële grondslag. Voor dergelijke initiatieven bestaat 
in Leiden geen betaalbare ruimte, terwijl er vele panden voor lange tijd leegstaan. De 3 
etages van het flatgebouw die nu bewoond worden door studenten lamoen blijven in de 
huidige vorm, daar de woningnood onder sµidenten enorm groot is. · 
Wij streven ernaar om op korte termijn een legale struktuur voor dit projckt, wat wij 
'Centraal' genoemd hebben, op te zetten in overleg met de eigenaar van het pand, de 
gemeente Leiden en de huidige bewoners. Hiervoor zal rood 1 juni van dit jaar een definitief 
plan plus een organisatiestruktuur voor het beheer van het pand gepresenteerd worden. In dit 
artikel worden reeds een aantal voorstellen hiervoor genoemd als aanzet voor de dislrussie met 
de genoemde personen en organisaties. 
De kraak is in aanwezigheid van het gemeenteraadslid Rianne van Schreven (Gt-oen Links) 
gebeurd en door de hulp-officier van Justitie goedgekeurd. De beheerder van het pand namens 
het anti-kraakburo Ad Hoc, Wibo, is zondag met enkele potige vrienden met honden en 
honkbalknuppels geweldadig binnengedrongen met het doel het pand eigenhandig te 
ontruimen. De politie weigerde langs te komen en een langsrijdende surveillance-auto maakte 
de opmerking "Ik hoop dat ze jullie in elkaar slaan". Wethouder Hans de la Mar en raadslid 
Rianne van Schreven waren wel snel ter plekke, ter de-eskalatie. Na onderhandelen maakten 
we duidelijk dat het pand door alle bewoners en gebruikers in goede harmonie te delen is, 
waarop de knokploeg zich in een voormalige collegezaal (in gebruik als autospuiterij/werk
plaats) terugtrok. s'Avonds bleek de politie wel bereid de oververhitte Wibo op het politie
buro af te laten koelen en hem het gebruik van geweld af te raden. De opzet van de .krakers 
om het pand in goede harmonie te delen wordt door deze situatie bemoeilijkt, zodat er helaas 
sloten in het gebouw geplaats moesten worden. In de komende gesprekken hopen we deze 
situatie en de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Tot de situatie genormaliseerd is blijft 
er kontinu een grote groep mensen in het gebouw aanwezig. Het lcraakburo A!l Hoc beeft de 
studenten een zwijgplicht opgelegd om ons streven naar samenwerking te bemoeilijken. 

DINSDAG 13-4-93 
werd de kraak behandeld in de ABA-vergadering (Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden), 
voorgezeten door burgemeester Goekoop en in aanwezigheid van raadsleden en wat politie
functionarissen. Aanleiding was een verzoek van de advokaat van het Philips pensioenfonds 
(Evers) aan de commissaris· vd Koningin om zowel burgemeester Goekoop als wethouder 
Hans de la Mar te schorsen, omdat het gemeentebestuur het pand niet liet ontruimen. Volgens 
het gemeentebestuur is de kraalc echter volstrekt legaal omdat het pand officiee.l niet bewoond 
mag worden. Het feit dat Ad Hoc met de studenten huurkootrakten heeft afgesloten is 
illegaal, de kontrakten zijn niet rechtsgeldig. Bovendien is het pand zo groot dat er in het 
geval van bewoning van enkele .etages geen sprake is van huisvredebreuk, er zijn immers 2 
trappenhuizen waarop de etages uitkomen zodat er meerdere woningen in het pand aanwezig 
zijn, duidelijk van elkaar gescheiden en met meerdere opgangen. De politie verklaarde dat 
er geen strafbare feiten gekonstateerd zijn. 

13 



Open sch:riJïrem = krakersters statiOlllSweg 12 te Leiden. 

aan:: Burgemeest.er vam de gemeente Leiden; ltr. C.ll. Go.elcoop, 

We'11howter im de. gemeente Leideru lL de l.a ilar· em Raadl:iid 

van de gemeente Le:i:dem R. van, Schreven::..· 

Naar ~djjng,· vam het schorsingsverzoelc vam de tir111a. Adlioc te Dem Haag· 

oor. U drieen. te schorsen: vinden wij het: nood.zakelijk da1;. wi ji onze v;iis:lie 

hierover aam U- lceuèa.ar te. maken" 

Biirgeme~rler Gl:>elcoop,J-le:thouder d,e la M~ en Raad:sli:dl van; Sclirev.era 

dju im onze ogen goed functioaerem:i.e, u:ii.tvoerd:ers van, de parl:emema:iire 

dernocratfe en: lfederllamse rec!rt.staa-t-. Het :!!.s dan · ook onze meni~ 
~t; • 

een. echorsii::qr vam ook maar een; van deze persouem eerder een 

be.bimmering- dan- e en: wort~· ,zan de democratischle rechtsgang
bet.all:em!!. 

T'a-me.na is onze mez:èmg- dat; all!.e inwoners v.an. Nederland,-inclusiet\ haar 

beatuurders als B\irgemeeeter"Wetlrottde~ en gemeenteraadsliä" recht. 

hebbem hun: persoon:11:ii.jke: metti.'ng· oirer een: geèeu:rteJJ:!is te ttiiten:. zomer 

dat-. liet gevaar bes't'aat dat: di::e hurr. pos:lit:!ie- fi:n de. maatschappi,j 
(ah bestuurder) schaadt. 

BestuUJ:d.ers z;!.ijn immers vertegenwoordi:ge'l-8 vam ut: =lk em de wet: 
em n:fet: vara hie!t. kapi':taal. 

Wiljj ze:ttem 0100~ns v.raagtuns bij .lret !e:ft dat Adhoc"als be.lreerder 

e.n niet als juridischi 01!'. econOJll:li.sch eigenaar" een schorsingsverzoek: 

indient. wel:::over de jµiste J)Irj:dj:.scbe mandaat: beschïkt. 

Orui:e- lll8ni%!6 tot- Blot. is dan:. ook dat dit sohorsi!~sv.-erzoel<t een 

aam.ij'glina- vam dla demo~at::ii.e,. een v:erdra.a.±ïng van; feit"eni,. 

teg-em alli& fatsoens no rmen :iim ene ricmzel,l:' wlkmnem bel!ach.ellijlc 

makend :IJs" 

H:il.erb:l.jj eprekem wij• o:a:.:e steu:m uit v.oo:xr h21: behX>udi:) iran Dlir Co:eko,sp, 

all.si lllrgemeerter,. Dh:r de l& J.tar aTus Wetli'ouxl.e:z: eD J,le'l.<X' vallà Schreven 
all& Ba.a.dslid; in Lei:cl.en. 

Op een posj;,1.f.eve aflloop v:ertrouwen:l.e 

Kall:erst.er-s stationsweg 12 te, Le:liden 

• 

PLANNEN CENTRAAL PROJEK.T 14-3-93 

Bijna 4 jaar staat de flat Stationsplein 10-12 in Leiden leeg en wordt het tegen kraken 
beschermd door een lcraakwacht van het anti-kraakburo Adhoc in de vorm van een groepje 
studenten op 3 van de 11 etages. De eigenaar (Philips pensioenfonds) laat het pand ronder 
plannen leegstaan als spelculatieobjckt. Ze willen het over een paar jaar, als de nieuwe 
stationsplannen de grondprijl.Cll moeten doen stijgen, het met veel winst te verkopen. Het 
pand ligt centraal, tegenover het station en is vooral erg grooL 
De feiten zijn alsvolgt: het ontbreken van voldoende aktiviteiten op economisch of sociaal 
gebied in het stationsgebied, een tekort aan huisvesting voor jongeren/studenten in heel 
Leiden, weinig kleine of goedkope bedrijfsruimte voor starters/jongeren en een onveilig 
stationsplein (Wethouder Walenkamp: "Blaclcspot number one· in het Leids Dagblad van 14-
3-93). In onze ogen kunnen wij met het pand Centraal een aanzet tot oplosing van deze 
problemen bieden. Wij willen met een grote groep jonge en gemotiveerde mensen de 
Gemeente een mogelijkheid bieden om van de omgeving rondom het centraal station een 
levendige en gezellige plek te maken, waar gewerkt wordt, ontspannen wordt en door 
bewoning geen onveiligheid meer is. Het is volgens ons beter een diversiteit aan aktivi:tciten 
rondom het station te vestigen, als een mono-lrultuur van kantoorflats die een ongcz.clligc en 
onveilige wijle vormen wals wc in Den Haag en Rotterdam lcunncn zien. 
Er is een nieuwe kijk op het huidige bestemmingsplan van het pand en het gemeentelijk beleid 
.inzake jongerenhuisvesting en kleine bedrijfsruimten nodig om onze plbnnen te realiseren. 
In feite heeft het anti-kraakburo Ad Hoc een aanzet tot bewoning gegeven door het pand als 
tijdelijke woonruimt.c te gaan vernuren. De krakers van Centraal n.odigen de gemeente Leiden 
uit als onderhandelingspartner tussen krakers, eigenaar en medebewoners/gebruikers. 

WOONRUIMTE VOOR WOONGROEPEN 
In overleg met Volkshuisvesting willen wij streven naar een door de gemeente geaccepteerde 
woonsituatie. Op enkele etages van het pand willen wij woonruimtes creëen voor 
woongroepen. Het is momenteel onmogelijk is in Leiden een betaalbare woonruimte te vinden 
voor jonge mensen die willen wonen in een woongroep met mensen van eigen keuze. Wij 
streven ernaar woonruimte te bieden aan ongeveer 10 woongroepen van 4 tot 8 mensen. 
WOONRUIMTE VOOR STUDENTEN 
De 3 etages die moment.cel bewoond worden door studenten zullen gehandhaafd worden en 
indien wenselijk uitgebreid worden. Er zal voor de huidige bewoners en bun opvolgers plaats 
zijn in de op te zetten organisatiestruktuur. Hier wordt later in dit stuk: nader op in gegaan. 
TIJDELIJKE WOONRUIMTE VOOR VLUCHTELINGEN 
Leiden, "de stad van de vluchtelingen·, kent nauwelijks onderdak voor deze vluchtelingen. 
Het is bekend dat er veel mensen die in eigen land bedreigd worden en naar veiligere landen 
moeten vluchten. In samenwerlcing met de vlucht.clingenorganisatics willen we voor 
vluchtelingen tijdelijke huisvesting ter beschikking stellen. 
WERKRUIMTES 
Er is een dringend tekort aan werkruimte voor jongeren die zelf in hun eigen onderhoud 
willen gaan voorzien en voor niet-commerciële projekten. Er zullen op eigen etages ruimtes 
geschikt gemaakt gaan worden voor werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking, een zeef
drukkerij, een fietsenmakerij, een grafisch ontwerpburo, een kleermakerij, een fotostudio met 
donkere kamer en een kapsalon voor krcatieve kapsels. Ook komt er een niet-commerciële 
kinderopvang. 
BIOLOGISCH EETCAFE OP NlET-COMMERClELE BASIS 
Er zal een ruimte geschikt gemaakt worden voor een ectcafe waar vegetarische en vega-



' 

nistiscbe maaltijden op biologische en zonder winstoogmerk bereid worden en gegeten kunnen 
worden. Voor mensen met een vegetarische ofveganistische levensovertuiging bestaan vrijwel 
geen betaalbare en op biologische wijze werkende eetgelegenheden. 
KANTOOR/VERGADERRUIMTES VOOR IDEELE ORGANISATIES 
Op een eigen etage zullen er kantoor- en vergaderruimtes ingericht worden voor diverse orga
nisaties die op maatschappelijk, sociaal en politiek gebied alctief zijn. Voor veel van deze, 
vaak lcleine, organisaties is het onmogelijk en onbetaalbaar om er een eigen kantoor- en 
vergaderruimte op na te houden. Vergaderruimtes en tentoonstellingsruimtes knnnen gedeeld 
worden, zoals ook overheadkosten voor kopieren, drulclcen, telefoon en fax gezamenlijk 
gebruikt kunnen worden. In samenwerking met in het pand gevestigde bedrijfjes kan er 
betaalbaar eigen ontwerpmateriaal, drukwerk en fotomateriaal geproduceerd worden. 
KULTURELE PROJEKTEN 
Het gebouw zal ook een kulturele funlctie krijgen in de vorm van ruimtes voor het oefenen 
en uitvoeren van theat.erstuklcen. Met name de zalen op de beganè grond zullen hiervoor 
benut worden. Daarnaast zullen deze ruimtes gebruikt gaan worden voor exposities, muziek-" 
en dansuitvocringen, lezingen en konserten. De begane grond zal op deze manier een 
multifunklionele kulturele bestemming krijgen. 
WORKSHOPS EN KURSUSSEN 
In samenwerking met de in het pand te vestigen organisaties en bedrijfjes zullen er diverse 
alternatieve kursussen en workshops opgez.ct worden op de diverse terreinen waarin deze 
alctief zijn. Door het centrale karakter van het pand zijn er veel faciliteit.en onder lln dak 
beschilcbaar, waarbij het ook de bedoeling is mensen mee te lat.en lopen met· meer ervaren 
mensen om zo ervaring en kennis te delen. Wij zien hierin een mogelijkbe.id mensen op een 
niet commerciële manier te professionaliseren en te interesseren zelf op een zinnige en 
milieuvriendelijke manier in bun eigen onderhoud te voorzien. 
LEGALE STATUS 
Vanwege het grote aantal alctiviteit.en die in het gebouw een onderdak kunnen vinden is het 
belangrijk de kontinuïteit te waarborgen. Enerzijds door een goede organisatiestrulctuur en 
anderzijds door een legale status. In de eerste weken zal er gekeken worden naar de 
mogelijkheden die er zijn om het pand te legaliseren. Dit uiteraard in overleg met alle 
betrokken partijen: huidige bewoners, eigenaar en politiek. 
ORGANISATIE 
De organisatie zal in de eerste instantie (6 weken) door de groep initiatiefnemers op zich 
genomen worden om een inventarisatie van plannen en behoeftes te maken in samenwerking 
met bestaande en nieuw aan te vangen initiatieven. In onderling overleg zal de beschikbare 
ruimte verdeeld worden en zal er een organisatiestrulctuur opgei.et worden. Wij denken hierbij 
aan een tweeledige gescheiden struktuur: Een vereniging, waarin alle bewoners en gebruikers 
van het pand verenigd zijn. Deze vereniging zal zich bezig houden met de interne en 
huishoudelijke organisatie. Naast de vereniging zal een stichting komen die als rechtspersoon 
alle officiële (juridische en financiële) aspekten van het pand behartigt en bovendien een lange 
termijn beleid kan ontwikkelen. Deze gescheiden opzet waarborgt volgens ons de kontinuïleit 
van overleg en organisatie. 

KONTAKTADRES 
(elke dag infolcafee russen 14:00 en 18:00 uur) 

Centraal 
Stationsplein 12 
2312 AK Leiden 

Onderzoek Groninger politie: 

Vermoeden . . . . . 

van:~·circï1iÎt:.: 
;. • .• •t··~ . ; ·.•-:,~.. • ; • : .· • r • • • • ' ,. •• ..,cl •lJ•••a• Ol-,. ' • •I t ~~ ' f ',l , ,~,...._, •. 1 ·9•( •011.·ge_n 

prOstitûtie·. 
Van onze verslaggever Gert Brouwer • 

GRONINGEN • De omvangrijke JoegoslaVtSche vro1;1-
wenhandel die de politie in Groningen beeft opgerold !s 
volgens politiewoordvoerder A. van de Leur het topJe 
van de ijsbérg. Vermoed wordt dat e.r i~ Nederland een 
circuit bestaat van sexclubs, waarin bu1tenlandse _vro_u
wen circuléren die gedwongen wor~en. tot prosht_uh,e. 
De rol van de Nederlandse prostituhewereld. hierm 
wordt volgens Van de Leur nog onderz?cht. 

Uit het Groninger politieonder- vrouwen wt Ghana en . slecht~ 
zoek is gebleken dat de 39-Jange sporadisch om vrouwen uit Oost· 
Joegoslav,sche hoofdverdachte l;:uropa. d .. ,ed I d z ~I een aantal VTouwcn naar De rol van e . ,, . e~ an se 
ee~ · sexclub in Deventer . heef't prosti~u.tiewereld h1en n 1s voo~ 
gebracht. Daarna is de politie het de pohue ,vooralsnog een vraaJte 
poor bijster ~enakt.-"Ooget)'li;· 1~ken;.ald1;SrVa.!_1 de Lew;,}P e·~ros· 

1etd werken ,du• muweo j,i~~x- :::tifut'i~rë(a ielf ontltm~ ard· 
clubi ciders _in. het ,land.-~at ~ !drlg -,n~ te ":'erk_en: aan het 
blijkt ook uit, -geluiden -die rwe ;:.,;i~t8'>"19°the c1rcu,C.I Van ~e 
ontvangen uit de Randstad. Daar Leur: -Vraag h_et !"aar a~ e 
duiken dit soort zaken ook steeds pandjesbazen hier 1n Gron1n11en, 
vaker op," a ldus Van de Leur. ze zullen ontkennen dat ie er iets 

' In ons onderzoek zijn we een vanaf weten. Ze zullen ook ont· 
aantal vrouwen. voornamelijk kennen dat ".""u~e~ tegen hun 
van Russische en JoegMlav;sche wil de prostttutte · ingaan. Het 
all<omst. kwijt.• vertelt Van de verhaal von ·:ich meneer, we ku_n
Le r "De Russische vrouwen nen zelfs selecteren want ze boe· 
we':.J~n _,;8 het voormalige J oego- den tich bij bosjes aan' is on~ ook 
alav,ë met een Joegostav;ach pas- bekend. In hoev~yt"e de Groninger 
poort naar . Nederla nd ge.haald. pandjesbo.~en . bu deie zaak be· 
We vermoeden dat ze daarna in trokken ttJn. IS een deel van ons 
een se.xclub-circuit. terecht zijn onden oek." 
gekomen. We gaan er vanuit dat ___________ _ 

re een of twee dagen in een club 
moeten werken en dan naar de 
volgende gebracht worden. Het is 
een carroussel-idee, waardoor de 
vrouwen heel moeilijk te traceren 
tlJO_-

• Niet.iw zijn de vermoedens va.n 
de politie over . de gedwo_ngen 
vrouwenprostituuc ovengens 
niet. Bij routinecon~roles op de 
prostitutie in de N1euwstad en 
Muurst raot stuit de politie vol· 
gens Van de Leur regelmatig op 
,Touwen die illegaal tn Neder· 
land verbliiven. 'Vaak vennoede_n 
we dat ook zij tot prostitutie 
worden gedwongen , maar we 
kunnen dot niet bewijzen omdat 
de VTouwen geen aangifte durven 
doen.- aldus de polittewoordvoer• 
der. Tot nu toè ging het vooral om 

.... 

,, 
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~ ;'.'f:- ~~~ I =_,.,';_.~,~~i:.··~ .. ' . ·i'· .. ~-î- · Dit jaar zi;t de HE:~~~NACHT er als volgt uit: 
·räi-,; Het begint om 20.00 u. in Simplon (Boterdiep 71 ) met o.a. 

een demonstratie zelfverdediging, optreden van een 
vrouwenbandje. evt. theater .... 
Er is de mogelijkheid je te schminken. 

FAKKELOPTOCHT 
begint om 22.00 u. voor Simplon en gaat door de binnenstad 
naar het Noorderplantsoen. 

SPEKTAKEL 
begint om 23.00 u. bij het muziekkoepeltje van het 

~ Noorderplantsoen met o.a. vuurspuwen, muziek, spreeksters 
, v en andere dingen, die de kracht van vrouwen benadrukken. 

' -
7
~ ':.-~-Vanaf 24.00 u. is er in Simp Ion een 

c ~ VROUWENSWINGFEEST 
) / . 

J 1 ~ 

0
., Alle vrouwen die mee willen lopen, 
~z!~gen, schreeuwen. swingen en reesten 

\ \ K\2:ÏJn ~ lkom .... 

-~f · ~/ 
\ -=-- --------- ------------------1 

20.00 uur Simplon. Boterdiep 71 : Theatergroep FloViRu , 

spreekster. demonstratie weerbaarheidstraining • ... 

22.00 uur Fakkeldemonstratie. motto: Vrouwen eisen de straat terug' 

23.00 uur 

24.00 uur 

(9 

Spekt:akeJ in het Noorderplantsoen. met : vuurspuwen. 

vrouwenkoor 4-mei projekt, drum-saxofoonband. dans 

V,o-ogfee,t ' 

mei 9J 



Deze berichten ontvingen wi j 
uit Utrecht. Ze vermelden er 
nog bij dat het pand gek raakt 
werd met ongeveer 50 men~en en 
dat de Officier van Justitie 
posi tief beslist heeft, dat 
kan daar. 

Lieve Hensen, 

PERSVERKLARING 

Hertraalt Vismarkt 4-5, 
6 april 1993. 

Vandaag hebben wij -opnieuw- het pand Vismarkt 4-5 gekraakt. 
Dit in de eerste plaats om een flinke groep mensen te voorzien 
van éen eerste levensbehoefte -een dak boven hun hoofd. Tegelij
ke rti jd is deze axie ook bedoeld als protest tegen de huisves
tingswet die, wanneer zij op l juli van kracht wordt, het r ec ht 
op en de mogelijkheden tot zelfbeschikt wonen nog eens ekstra 
zal beperken. 

Vismarkt 4-5: geschiedenis en aktuele situatie. 
Op 15 januari 1992 werd het pand aan de Vismarkt voor de 

eerste keer gekraakt. Van het huis werd toen al meer dan een 
half jaar geen gebruik gemaakt, reden waarom de k.rakers voo r lo
pig konden blijven. Woon- en werkruimte voor 6 mensen . .. 

Lang mocht het niet duren: op 15 mei werd het pand ontruimd en 
wel op grond van het feit dat eigenaresse Voest Vermog ensbehee r 
een huurovereenkomst zou hebben met ene 'Occasional Greeti ngs 
B.V.'. Hoewel deze B.V . desti j ds al me er dan 2 jaar geschrapt 
was uit het register van de Kamer van Koophandel, het dus te 
voorzien was dat er van die kant weinig aktiviteiten ontplooid 
zouden word en, mocht het eigendomsrecht weer eens zegevieren 
boven het mensenrecht. 

Inmiddels zijn we weer een jaartje verder, en tot vandaag is 
er van de Vismarkt geen gebruik meer gemaakt. 

Voest Vermogensbeheer heeft het pand in handen gegeven van een 
projektontwikkelaar, OHNIREED uit Willemstad (Raadhuisstraat 2). 
De z e wilde er op de benedenverdieping een restaurant in zet ten 
en de bovenverdiepingei om liten bouwen tot luxe -lees: onbe
taalbare- apparte menten. 1 Haar daar is toe nog toe weinig van 
gekomen. De plannen van OHNIREED namelijk moesten eerst goedge
keurd worden door de monumente ncommissie en er moest een HORECA
vergunning afgegeven worden. 

Die vergunning is (nog) niet a !gegeven en wordt ook niet 
afgegeven. De plannen met het pand moeten worden herzien. 

Bovendien is de aannemer die OHNIREED in dienst bad genomen, 
de aannemer ook die in september '92 al met de 'verbouwing' be
gonnen was door een en ander weg te slopen op 5 januari van dit 
jaar failliet verklaard . 1 Weliswaar is de helft van dit bedrijf 
overgen o men door een andere aannemer (let wel, de werkniemers, 
niét de opdrachten) en is de overgebleve n helft onder de zelfde 

1) Utrechts Nieuwblad, 26-01-199'.l. 

naaa 'DI CK HOFF ' weer hero pgerich t, te v erwacht e n valt dat er ook 
van verdere sloop/verbouwing niet zo snel sprake zal zijn. 

Gegeven de hiervoor geschetste situatie kan het nog wel e en 
flinke tijd duren voordat men van dit pand gebruik gaat maken. 
Daarom hebben wij besloten dat zélf te doen. Oa -zoals gezegd
er in te wonen en om e en krachtig protest te laten hore n tegen 
het voortdurende gemarchandeer met sc haar se woonruimte e n de 
legitiaatie daarvan, de hu isve~ti ng swe t . 

De Huisvestingswet. 
In juli '93 treedt de Hu isvest ingswet 

werking. De HW reguleert de woningdistributie, 
het kraken. 

(verder HW) in 
h et vorderen en 

Een van de onderdelen van deze wet voorziet in de strafbaar
stelling van het krake n van panden die korter da n ee n jaar 
leegstaan . De Hw ve r vangt onder andere de Leeastandswet. In de 
Leegstandswet was oorspronkelijk ook sprake van een straC 
baarstelling van kraken, maar deze was toen tenminste noa 
gekoppeld aan leegstandsreaistratie en aan een uitbreidina van 
de vorderingsbevoegdheden van de gemeente. Deze leegs tands
registratie is nu bui te n de Hw gehouden en daarmee is ook dat 
middel om ongerechtvaardigde leegstand te bestrijden va n de 
baan. ~t mogelijkheid tot vorderen wordt in de Hw juist verder 
beperkt. 

De leegstand van 12 maanden wordt in d e s trafbaarstelling 
gesteld tegenover een rechtma tig gebruik.Daar het bepaald niet 
duidelijk is wat rechtmatig gebruik is, zal het vaak voor gaan 
komen dat de krakers van te •voren niet weten of ze nu wel of 
niet strafbaar zijn. Bovendien w·ordt de hele bewijslast min of 
meer bij de krakers gedeponeerd daar zij st r afbaar zijn en de 
eigenaar niet . 

Overige ns zijn latere aanwezigen in een gekraakt pand dat te 
ko r t leegstond ook strafbaar. Dit kan beteken en dat mensen die 
z i c h in zo'n situatie bevinden niet weten dat ze strafbaar zijn, 
doordat ze niet weten van de te ko rte leegstand. 

De strafbaarstelling z~lf zal dus mensen er van kunnen 
weerhouden om te gaan kraken, omdat het van tevoren onduidelijk 
is of zij mogelijkerwijs vervolgd zullen worden . 

De HW zorgt er dus voor dat het kraken moeilijker wordt en nog 
minder interessant zal z ijn als middel om woonruimt e aan de 
woningvoorraad toe te voegen. Dit terwijl kraken een van de 
weinige mogelijkhede n voor woningzoekenden is om door eigen 
initiatief snel aan een woning te komen. 

De HW is een wet die ook andere vervelende gevolgen heeft. Wat 
deze gevolgen precies zullen ziJn, is nog vriJ onduidelijk, 
om dat de HW nogal v rijbli jvend van aard is. De HW biedt gemeen
ten allerlei regels die zij naar eigen inzicht kunnen gebruiken 
of niet . In ieder geval gaat de HW voor rechtson- gelijkheid 
zorgen voor burgers met betrekkin g tot de woningdis - tributie. 
We vinden dat de HW dan ook niet de beoogde duidelijke regelge
ving biedt die deze wet in opzet had moeten geven . 

De persgroep is te bereiken in het ACU, Voorstraat 71, tel. 030-
314590 
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Vismái-krwacht -: 

op vergunning 
voor horeca 

Het historische pand Vis
markt 4, bekend door zijn groe
ne luifel boven het trottoir en 
de rood-witte luiken. zal wor
den verbouwd. Op de bovenver
cUepingen komen appartemen
ten en op de parterre zal een 
restaurant worden gevestigd, 
ten minste, als daarvoor de aan
gevraagde vergunning wordt 
verkre~en. · 

' . , 

Aannemer Dickhof uit Rot
terdam, die het werk gaat uit- ·. 
voer·en;heeft zijn borden al op
gehangen, maar volgens . de 
Rovu ziet het er nog niet naar 
uit dat binnenkort kan worden 
begonnen. Zo beraadt de Monu
mentencommissie zich nog 
over de plannen en Is ook over 
de horecabestemming nog geen 
beslissing genomen. De project
ontwikkelingsmaatschappij die 
de vergunningen namens de ei
genaar heeft aangevraagd ver
wacht niettemin dat nog in fe
bruari met de verbouwing kan 
worden begonnen. 

OP DE BOVENVERDIEPING VAN het pand aan· de Visin_':'rkt 4 
komen appartementen. Op de begane grond wordt mogeltJk een 
restaurant gevestigd. , foto UN.Jos Poullllfo . 

. -. ··.:·:--- . - -:---~ - i 
DICKHOFF, ·eèn bouwbedrijf in Rotter- )· 
dam dat dinsdag failliet is verklaard, 
w.ordt oy·erg~:'_l~me~'.dpóJ ~an' der;~aaJ 
in VlaarruhgeA-ï· Dit ~r .beeft,; vol- 1 
gens dé Bóü, ... ~··en'lröûtb'.6nd'F,N\r/ toe- l 
gezegd dat het dè h~lft van.de 1'10, w~k-1 . . 
nem~r.s- ~ . Dic~off.zar_ov,e~~en, 

1 
\Jc,\\Z~\(MNÎ . . .. ..... ~ . 
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DUIZENDSTE KRAAK 

Vrijdag 14 mei wordt voor de duizendste keer in Utrecht een pandje gekraakt. 
Kraken gebeurt al eeuwen maar vanaf 1970 wordt er in Utrecht georganiseerd 
gekraakt. Eerst door Provo's en Kabouters i n de oude Stationswijk, later 
door JAC, Release, Kraakbond, Kraakkollektief, Nomaäenkommitê en Kraak
spreekuren in het centrum en omliggende,.oude wijken. 
In de.loop der j aren is er vanalles gekraakt ; kleine en grote woningen, 
halve straten, winkels, fabrieken, scholen, garages, kantoren en kerken . 
De ene keer met meer succes dan de andere. Maar zo ' n duizend keer is het 
v~or korte of lange tijd gelukt . De laatste jaren lukken er minder kraken 
aan de ene kant omdat er minder langdurige leegstand is en aan de andere 
kant omdat door een aantal wetswijzigingen kraakpanden makkeli jker te 
ontruimen zijn . In juli van dit j aar wordt de nieuwe huisvesti ngswet 
i ngevoerd, waarbij het kraken van huizen die kor ter dan 12 maanden leeg
staan strafbaar 1.1ordt. Niet dat het kraken nu zal stoppen, er zijn nog 
altijd zo'n 35 .000 woningzoekenden in Utrecht en nog steeds staan er 
panden l ange ti j d leeg . Ook_ voor woongroepen is kraken vaak de enigste 
manier om aan •,,oonruimte te komen. En door de voorgenomen korti ngen/ 
afschaffen van de bijstand voor jongeren en het afschaffen van de 
basisbeurs voor studerenden zal de n.oodzaak om te gaan kraken voor deze 
groepen alsmaar groter worden. 

Vrijdag 14 mei wordt er voor de duizendste kraak om 9.00 uur in het 
ACU, Voorstraat 71 Utrecht, verzameld. Daar en in het te kraken pand is de 
hele dag informatie verkr ijgbaar. 
In het duizendste kraakpand is overdag een kroegje de Eendagsvlieg. 
Verder komt er een expositie over 23 jaar kraken in Ut recht.Als het 
mogenlijk is zal deze expositie daar nog een paar weken blijven hangen . 
'S avonds vanaf 20 .00 uur gaat het programma verder in he t ACU. 
Op het programma staan ; een talkshow, de premiere van een video over het 
huidige kraken i n Utrecht en optredens van de cross-over folk bands 
Yo Bra en Pigmeat. Na afloop is er een disco . 
De entrê voor de hele avond bedraagt i 5,-

Voor meer informatie : persgroep duizends te kraak André en Joost 030- 523397 
Op 14 mei : ACU, Voorstraat 71, 351 1 AK Utrecht , 030- 314590 



==AcTUP! 
Toen ik laatst bij 
voorlichtingsavond was van 
'act up ! ' werd ik toch maar 
met mijn neus op een paar 
zeer belangrijke feiten ge
drukt. Gewoon informatie die 

~iedereen zou moeten wetenJ 
~maar wat bijna niemand weet. 

En dat is nl . dat tot nu toe 
niet bewezen is in hoe verre 
vaginavoch,t , van een vrouw 
die met h'èt RIV besmet is, 
besmett elijk is , Wat wél vrij 
helder is , is dat als zij on
gesteld is de kans zeer hoog 

""~•--z,... is dat het besmettelijk is. 
Dwz . dat het dus onveilig is 
om een vrouw met je mond te 
bevredigen zonder beflapje . 
Helaas wor dt het gebruik van 
een beflapje nog steeds gezien 
als een taboe , als overdreven 
of als iets dat alleen potten 

hoeven te gebruiken . 
~ """"' ~Hl~al 

Ook zeggen veel mensen dat 
het niet bewezen is dat je 
door het beffen besmet kunt 
raken met het HI1/ , en dus 
wordt er vaak: geredeneerd dat 
het wel vijlig is . 
Het vervelende is , is dat het 
inder daad nauwelijks t e bewij
zen valt hoe iemand die sero
positief is , zijn of haar be
smetting heeft gekregen. 
Bovendien is het zo dat iemand 
die door het beffen besmet i s , 
s t atistisch gezien weggemoffeld 
wordt. Want automatisch zal hij 

Het idiote is dat in voor
lichtingscampagnes in Neder
land (en andere plekken op 
deze planeet) alleen gespro
ken wordt over het gebruik 
van condooms . Dit komt omdat 
de overheid ook op voorlich
tingsgebied bezuinigt en dus 
zijn de voorlichtingscampag
nes over het ?.I- vi rus puur 
n~ukgericht . 

Vanwege deze inco~plete 
informatie verstrekking 
over het Hl-virus , vanuit 
de overheid, is act up ! 
hier zel f mee begonnen . 
Bij deze wat meer 
act up-feiten . -

Tot 1 april 1992 zijn er 1950 AIDSdiagnoses 
gesteld (op 15 miljoen Inwoners). De gemid
delde levensverwachting na de diagno118 
AIDS wordt geschat op 24 maanden. Bijna 
80% van de men:ien met AIDS is homoseksu
eel, 8% Is druggebruiker. 1~, is vrouw. Vrou
wen zijn de snelst groeiende groep. De over
dracht van HIV van vrouw op vrouw door on
veilige seks wordt niet bijgehouden. 

Op het AIDSbeleid wordt bezuinigd. Werd er 
in 1990 nog 33.8 miljol!n uitgeven voor 1993 

1 
staat 31.0 miljoen op de begroting. De over
held wll hel AIDSbeleid zoveel mogelijk aan 
de gemeenten overlaten en de gemeenten 
aan de overheid: 'Hl!t hebben van wisselende 

vrouwen een abortus aangeraden~ 
Bij trials In Nederland worden vrouwspecllleke 
ziekten wel gevolgd, er wordt echter niet bijge
houden of experlmentele middelen bij vrouwen 
anders werl<en d3n bij mannen. · 

~ De enige HIVremmer d!e Is toegelaien, Is AZT. 
DOi is verkrijgbaar vla Expanded Access: koe
ten /500 per maand. Een dergelijk programma ~ 
met ddC lunk11oneert slechL Sinds kort stelt ~ 
Roche ddc 'ruimer' ter beschikking: kosten ' 
f380 per maand. Deze kosten worden noch 
door verzekering noch door het Aidslonds ge
dek1. DDC is echter ook via de underground 
(Fight lor Lile) verkriJgbsar (kosten /180 per 
maand, wordt vergoed door Aldsfonds). 
Tria!s worden er onder andere gehouden met 
ddC + AZT en ddl + AZT kombinatlc thera
pieën, JTC en Abbotts protease remmer. De 
ui1~1uitingskriteria bij trials ziïn wisselend. Bij 
de t.ise 1/ 11 trials met JTC en de protease rem- · 

EG BELEID 
kontakten is geen specifiek Amsterdamse ei- ,t;,'I=.....,.,.. 

mer zijn vrouwen (feitelijk) uitgesloten. · 1 
Eén van de oorzaken dat ddl en ddC nog niet 
toegelaten zij~, Is het trage EG beleid hierom-~ 
trent. Zo Is bij de goedkeuring van ddl maan-~ 
denlang naar konsensus gestreeld In het EG 
orgaan de CPMP. Daorna hebben 5 van 12 lld

genschap' aldus de gemeente Amsterdam, 
de stad waar de hellt van het aantal mensen 
met AJDS in Nederland leeft. 

terecht. Om boven het bij3tandsnivo uit Ie 
komen moet men zlch zelf bijverzekeren. Ott 
ls v00< mensen met HIV/AIDS onmogelijk. 

buigen, ziet het er niet naar uil dat vrouw~pe
cffieke opportunlstlese lnlekties binnen af
zienbare tijd ln tie Nederlandse delinitie wor-

. den opgenomen. 

procent van de vrouwen 
denkt dat ze geen rlsiko lopen. 

ft'i De opvang i?f1 hulpverlening voor HIVposille
~ ve vrouwen Is onvoldoende en niet voor alle 

vrouwen toegankelijk. 

statèn het besluit over toelating opgeschort. 
De CPMP procedure werkt langzaam: behalve 
dat de procedure op EG nivo gevoerd moet 
worden, moet dezelfde procedure dat ook In 
alle lidstaten appart. 

Er Is weinig goede lnlormatle over allematleve 

en aanvullende geneeswijzen. Onderzoek naar 
deze geneeswljzan wordt slechts spo<adles 
gedaan. Reguliere en alternatieve artsen wer
ken vaak niet samen. Mensen met HIV/AIDS 
worden daardoor van het kastje naar de muur . 
gefituurd, knlgen onderzoeken (naar bloed-



1 
waaro<!n OIJV.J n1t!1 geoaan en moeten cp 

f grond van schaarse en on~ldoende inlonna-
t tie beslissen welke therapieën ze willen . 

gebruiken. . 

~KON DOOMS 
Kondooms zijn relatief duur omdat er luxe be
l11ating opzit en WVC weigert deze af te schaf
fen. Kondooma voor anaal gebruik zijn alleen 
op ·specifieke' plaatsen verkrijgbaar en dental 

1 dams (beflapjes) haast nergens. 

tekent. Wegens dlskriminatle wordt HIV-geïn
fekteerden geadviseerd hun serostatus ge
heim te houden. Gevolg hiervan is dat de toe
gang tot psychosociale en medlese zorg prak
ties onmogelijk Is. 

PROSTITUTIE 
Het Amsterdamse beleid ten opzichte van 

TESTEN OP HIV . ) 
~ Het je laten testen op HIV wordt aan- noch af-

geraden. ,,,,..,,...,,...,. 
HIV testen mogen niet zonder toestemming of 
verplicht worden alge~omen - ofllcieel. Epide

0 straatprostitutie Is repressief, er Is geen ge-" 

~ doogzone. Politieoptreden maakt goede on-, .. 
derhandellngen met klanten onmogelijk en 
maakt het daardoor makkelijker voor klanten 
die 'zonder' willen. Seks clubs adverteren met 
'regelmatig geteste meisjes', wat een vrijbrief 
voor klanten is en ontslag betekent als je 

. rniologen bieden druggebruikers geld voor 
hun bloed, zetten (tot '91) zwangere vrouwen 
mor~I onder druk zich Ie laten testen en 
voerden li!sten uit in homo-uitsaansgelegen
heden. Als bloeddonor krijg je verpllcht je 
aerostatus te horen. Veel art3en testen (vaak 
zonder toestemming) hun patienten om 'te 
weten waar ze aan toe zijn'. 
Ondanks een gedragscode wordt tijdens solll
cl1etie-procedures veel getest. Dit is al lang 
bekend maar het kabinet wil de komende 2 

jaar geen (door de 2!! kamer voorgesteld} ver
bod. 
Mensen met HIV/AIDS kunnen geen levens
verzekeringen boven de /200.000.- afsluiten. 
Op dit moment liet het ernaar uit dat een la
ger bedrag ook onmogelijk wordt en de rege- Ï 
ring wil zelfs vragen als 'heeft u anale gcnor- , 
roe?' toelaten. 

geïnfekteerd raakt. 

HOMOS EKSUELEN 
AIDS had geen openlijk diskrlminerend beleid 
voor homoseksuelen tot gevolg. Wel pleit bij
voorbeeld R. Coulinho (Prol. Epidemiologie, 
GG en GO Amsterdam, medevoorzitter van 
Track C van deze Konferentie) regelmatig 
voor hel sluiten 'lan darkrooms. Terwijl hete
roseksuelen het gebruiken van kondcoms 
wordt aanbevolen was de boodschap voor ho
moseksuelen tot vOOf kort: 'Niet (kont)neu
kenl Als Je het echt niet kunt laten, doe het 
dan met kondoom'. Dit beleid werd samen 
met mensen uit homo-organisaties opgesteld. 
Maatschappijen worden niet gestraft als ze 
homoseksuelen weigeren te verzekeren om
dat za 'bij een rlslKogroep behoren'. 

BETERE OPVANG 
Er moet bereikbaro en betaalbare opvang ko
men die afgestemd Is op de bohoenen en le
vensoms111ndlgheden vsn HIV-poslUeve vrou-
wen. 

GOEDE PREVENTIE EN VOORLICHTING 
» Die bi!!er afgeatemd Is op de rlsÎko's die 

vrouwen lopen. Vrouwen moeten niet gezien 
worden als mensen die enkel HIV kunnen 
overdragen. Goede AIDS-preventie bestrlfdt 
ook sexisme en ziet (hetero)mannen alti de 
probleemgroep. Mannen moeten mede de ver
antwoordelijkheid nemen om vellig te vrijen. 

» Die duidelijk maakt dat er geen 
r!slkogroepen bestaan maar alleen rislko-han • 
delingen. 

" Oio tOl!gankelljk Is voor vrouwl!n van 
verschillende ctnleso afkomst en met verschil
lende sexuete voorkeuren. 

» Er moet goede, neutrale, voorlichting 
komen voor HlV-posltlave vrouwen die zwan
ger zlfn ol dat v1lllen worden. 

» Kondooms en beflapjes dienen gratis te 
zlfn. 

» Er moet In heel Nederland een goede 
{24 uurs) spuilenomrult komen. 

» Er moeten gedoogzones komen opdat de 
onderhandoltngsposltle van straatprostltuées 
met hun klanten beter wordt en zlf vellige sex 
kunnen hebben. 

ONMIDDELLIJK ONDERZOEK 
MAAR HIV/AIDS BIJ VROUWEN 

» Naar de oorzaken van het feil del 
vrouwen één van do snelst groeiende groepen 

mensen met AIDS zijn. 
11 Naar de overdracht van HIV.vla 

lesblese sex. 
11 Naar verloop van HIV-infektll\i.biJ vrouwen. 

Daarbij moet rekening gehouden worden met: 
etniciteit, lv-drugsverled~J'l en -heden, sociaal 
ekonomlesa faktoren. Dë COC moet de AIDS 
definitie regelrnatlg bijstellen naar de nieuwste 
lnzlchten. De COC moet de HIV-gerelateerde 
ziekten °dle vrouv,en kunnen krijgen ala zoda
nig erkennen. Zolang dat niet gebeurt dient 
Nederland en/of de EG de AIDS-definitie bij la 
stellen onafhankelijk van de COC. , 

» Naar de oorzaak Vlln de geringe 
levensverwachting vsn vrouwen met AIDS. 

TRIALS WAAR VROUWEN 
WAT AAN HEBBEN 

» Trials moeten even toegankelijk zijn voor 
'lfOuwen als voor mannen 

n Er moeten aparte trials en onderzoek 
komen naar medlclfnen en profylaxe (medicij
nen om een ~ekte te voo~komen) tegen HtV
gercla teerde ziekten die alleen blf vrouwen 
voorkomen. 

" Zwangere vrouwen moeten kunnen 
deelnemen aan fase 1/11, lt en III trials. 

_ 0 . - ~ · ' l~ 



T DOET PHILIP MORRIS EN WIE IS JESSE HELMS°?' · 
Philip Morris lnc. is één vnn de g r oots te sponsors vnn de exlreem-rechlse U.S. _ 

, sen ator Jesse Helms. · · 
1 

h' de · · 
Sinds 1977 is Philip Morrls Ine. één va n de belangrijkste ge d ~c ~~~~r~ vnnl North 
verkiezlngsl:nmpag:,e.; V:lll llc lms. Helms Is senator v~or de, ~epu . einen 

I
n . . 

Cnrollna, een n oord-nmerikannce staat met een erote ·tal>aks 1ndusl~1e en n s . 
t e enprcstntle houdt de senator r e ltenlng met de l>clnni.cr. vnn Phl.lp P.1o~_rls . · 
Tc~cns hec[t Philip Morric 200.000 dollar gcgever. nc~ een in an_nbou~ ~'!,"_de ~e~J 

• · - • ,.. • • I" "' "' - - • f- ·-.Helms Museutn . • ; • . . · · - .... ·· -· •<.,. ••·· "· · ···-.; · ·•, .• d .ÏJSA· ' '.:: 
: Jesse Hel.ros Is éèn von de meest lton!:<>rvatle'!~led':~ vnn de s!!1ll_d vna, . e. · :~. ~waar hij als cprcekbuis vo·n-fund:n::ient à ll s t ics 'noord•nr.terJI(:, een lnvloe!'r1Ji,~~~ 
'·poslsie bekleedt . nc11elmatlg g.ait _hij t~ke<;_s t__egen ~e~~-~~.,. ~~ ... t~~~!:..~~.:;;.~: 
l\vrou~en, .. homoccksuele mannen en ~,·,orte mcr.sc1 .. ~_.... .. . ~~ . __ ,;.,,-~~..,_~ 

WAT DOET/WIL ·JESSE HELMS? ,;,.;: __ 
.. • i Helms v1il :.ëhcldlng V!U\ iwurte en witte 

' Îee rllngen ·in°/ het o n derwijs; vindt :a:it 
AIDS een stq1C-van god _ls; d:it mensen inet 

. HIV/ AIDS In qun r nntalrie moeten; is tegen 
· ,i;ö-rtuc; teeen se lt::uel'e · voo rlichting- óp 
·'scholen; ,Ï:cgea., verltriJgl>qarheld v à ri' kon-· 
' d ooms, dent:11.ëlnms .en :;èhone s puit~a; ·is 
ve r a ntwoordelijk voo r het . .. wèttelijk ver-
plicht t esten op HIV v .:: n 'i'mmlgrante n · en 
voor h et beleid <l àt m~ns:?n ·met HIV/ AIDS 
de t oegcng tot ,d.e V.S. weigert; heeft een 
censuurlrnmpagne gevoerd en een wet la-. 
ten aannemen die de overheid verbieat, 
geld te geven p:in l1unstter:ttoons t ellingen 
met (homo)-er otlese afbeeldingen; wil dat 
:ill e overheidssubsidie· a ~n kunst· .wordt 
stopge:z;et ; is tegen de bes teding van:over
heidsgeld ann AIDS-pr eventie die homo
s eks ualiteit positief benadert, "is 
veran t woordelijk voor de wet die gezond
heldwcrkers die HIV+ zijn tien jaar gevan
genisstraf . opl egt, wanncec... zij hun 
ser o-.stntus niet ann hun pnliënten meede
len en Is tegen d e besteding van overhelds 
geld aan AIDS-resear ch waar wc ook In 
Nederland grotendeel s afhankelijk van 

ACT UP!" eist: 
. publiekelijke distanclërlng· va!' 
,den ~ en :.ultlatlngen van Jesse Helms 
,d oor · Phlllp Morrls Holland BV d.m.v 
eén äi:lvei:-tentle· In de landelijke dagbla: 

-den:-t':f ~r:-;-,! r...:. - ·· -· 

.: • b r ief ai~ Philip Morrls Ine. waarin 
·Phlllp Morrls Holl:ind BV c.e flnnnclële 
steun•ann iesse Helms afwijzen. · - -,,. 
·~. . --;: ; ~r,s- __ . ~ -; "": ..,,. -
Ondersteun onze eisen e n neem kontnkt 
Óp cnet ACT UPI AMSTERDAM. 

DUBBELE MORAAL! : 
Philip ' Morrls fhc. · bèwcer.t ! dii; ,';ië'i,hcl 
erg op,pebben~ met dc"recht~n-eh.bel än' 
gen van honioscksucle mann.;'n;"; lesble
se,vrouwen en mensen me t JiÏY/AU~s:"ën 
ueroëj,t zich: op !:et fei t ' dat" z_ë ·óo~Tis!d 
geven ann homo/ lesblese g roepen .. en · 
/\IOS-ori:anlsntie::. Die b-:,wering Is , µi
ters t dubieus daar Philip Morris Ine. te
vens Je~:;e Helm::: onders teunt, die vo l
strekt h .:t t egendeel vertegenwoordigt 
en n,oct rr.Jcschicn meer :gc7.jen worden 
n i s publlcitcitsoverweginc om de s teun 
aan Helms nanva:irdbaar te maken. 
·one lost word on our contributions to 
the communilles: ou r involvemcnt re

'sults not !rom unqualificd altruls m , bul 
from our convlctl9n that social respon
sebiJl ty is good bus iness.· . 
Uit: ·Tobacco advertislng .and promo
tion. 

In de · U.S.A. geeft Philip Morris . Ine . 
meer geld' aa n h omo/lcsbiese g r oepen 
en AIDS·orgnnl s atles met a ls gevolg dat 
sommige groepen zlch·h ebben l:,tc n _nr-__ 
·kopen cri de b~ycot hebben afgeb_la:z;en"i 
De: b oycot_ Is nooi t ,l>egonn e':'. ':11:" m e;~!.j 
geld t e krijgen maar om Ph1hp· Morr1s 
Ine. t e dwingen t ot stopzetting fina ncle-c 
ële steun aan Jesse Helms. ' .. , -· --

. phil ip morris 
steunt extreem rechts 

· in de v.s. 

AIDS COALITION 
TO UNLEASH POWER 

SLUIT HET GEVANGENENKAMP IN GUANTANAMO, CUBA 

HIV IS GEEN MISDAAD 

HONDERDEN POLITIEKE VLUCHTELINGEN UIT . HAITI WORDEN AL MEER 
DAN EEN JAAR GEVANGEN GEHOUDEN IN DE NOORD-AMERIKAANSE 
MARINEBASIS IN GUANTANAMO OP CUBA, EEN HONGERSTAKING, 
GEHOUDEN OM VRIJLATING AF TE DWINGEN, IS HARDHANDIG ONDER
DRUKT. DE ENIGE REDEN VOOR HUN GEVANGENSCHAP I S DAT ZE HIV
POSITIEF ZIJN. 245 VROUWEN, MANNEN EN KINDEREN WORDEN 
BLOOTGESTELD AAN SYSTEMATISCH GEWELD EN ONDER ONMENSELIJKE 
OMSTANDIGHEDEN VASTGEHOUD~N. EI S HUN ONMIDDELLIJKE VRIJLA
TING! 

MAANDAG 19 APRIL WORDT ER IN NEW YORK EEN GROTE DEMONSTRA
TIE GEHOUDEN , GEORGANISEERD DOOR O.A. ACT UP / NEW YORK, 
BLACK AIDS MOBILIZATION, WOMEN 'S HEALTH ACTION MOBILIZATION 
EN DIVERSE SOLIDARITEITSORGANISATIES MET HAITI AANSE VLUCH
TELINGEN . 

ZE EISEN: 
• VRIJLATING VAN ALLE HAIITIAANSE VLUCHTELINGEN UIT GUANT
ANAMO NAAR DE V.S, VOOR MEDISCHE BEHANDELINGEN EN ASIEL. 
• STOP DE V. S. IMMIGRATIE- EN INREISRESTRICTIES VOOR MENSEN 
MET HIV . 
• STOP HET ONDERSCHEPPEN VAN HAITIAANSE VLUCHTELINGEN OP 
ZEE EN HUN GEDWONGEN TERUGKEER NAAR HAITI. 
•HERSTEL DE DEMOCRATIE OP HAITI DOOR MIDDEL VAN PRESIDENT 
AR I STIDE'S TERUGKEER. 

DE OMSTANDIGHEDEN IN HET HIV-GEVA'IGENKAMP IN GUANTANAMO 
ZIJN DODELIJK. VOEDSEL , HUISVESTING EN DE MEDISCHE ZORG 
ZIJN ONTZETTEND SLECHT . GEVANGENEN ZIJN GESLAGEN EN VER
KRACHT ; ZE WORDEN VASTGEHOUDEN IN KLEINE CELLEN VANWEGE HUN 
PROTEST . OM HET KAMP IS PRIKKELDRAAD. ZWAAR BEWAPENDE 
SOLDATEN INTIMIDEREN DE GEVANGENEN MET TANKS , HONDEN EN 
HELIKOPTERS . 
OP 2 APRIL BESLOOT PRESIDENT CLINTON VA~ DE VS OM 38 VAN DE 
ZIEKSTE GEVANGEN DE VS BINNEN TE LATEN,.VOOR BEHANDELING , 
MAAR IN DE RECHTBANK VERDEDIGEN DE ADVOCATEN VAN DE AMERI
KAANSE REGERING HET BESTAAN VAN HET KAMP. Ers DAT CLINTON 
OOK DE REST VRIJ LAAT, . 

ACT UP! AMSTERDAM EN UTRECHT ONDERSTEUNEN DEZE DEMONSTRATIE 
EN ZULLEN BINNENKORT OOK IN NEDERLAND AKTIES VOEREN VOOR DE 
VRIJLATING VAN DE HAITIAA NSE HIV-POSITIEVE GEVA'NGENEN". 
INFORMATIE VOLGT, OF BEL ACT UP! AMSTERDAM: 020-6392522. 
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INTERNATIONALE CHRISTOPHER STREET DAY BERLIN 1993 

CHRISTOPHER STRE:F;T DAY 1993 
POTTEN EN FLIKKERBUS IIAAR CHRISTOPIIER STREET DAY IN BERLIJN 

Op i.otcrdec 26 juni o • .s . vind in Berlijn de 1ntcrnotionalc 
Chrh,tophC"r Str cctd oy plooto met een groots festival en een 
dcmonstrotlcvc op t och t. 

Sinds 1!!69 In f~ew York voor het eerst homoseksuel e n :dch .nht 
l.1ngcr meer lieten terror iseren al.lar teruc~loegcn w.it ui tl iep 
op hcvinc rellen in en nnblJ Cltri~tophcrstrcet in N.V. wordt 
dl t fel t Jaarlijks wereldwijd herd:icht. 
Ook vandaag de dag worden nog s t eeds hol1)0seksuele mannen en 
~rouwen omwille van hun homoseksualiteit geter roriseerd, vooral 
lil Du! tsland en zeker in Borl ljn Is d I t aoed te me rken nu 
extreem r echts zich steeds ecwelddadiger en openli j ker manifesteerd . 
Voor ons ls dit een extra reden om naar Berlijn te aaon om onze 
du1tsc vr1cndcn en vriendinnen en hart onder do riem te stoken. 
Centrnle thruno's van Chrlatophcr Streetday zijn dan ook Racisme, 
Fascisme, Sekslme, Homo-haat en Anti Semltisme. Ook kon,t aan bod 
de kritische Aids politiek en de situatie en problemen van homo
seknuelen in het voormall4e oos tblok. 

Voor araaand aan het multikulturel e proaramma wanrin o:a. daze 
thema ' s aon bod komen in s how/thea ter/film/kunst/muziek/Info is 
er de demonstratieve tocht door het centrum van Berli jn. 
Zo zal de Internationale Christopher Streetday het br ede spectrum 
van potten en flikker kultuur, politiek en leven weerspiegelen. 

Zo is dus het idee ontstoon om samen met eon bus naar Dcrlijn te gaan 
om doze da& mee te beleven. Flikker kafne Slssy uit Amsterdam en 
potten en fllkkerkafee DE REL uit Eindhoven hebben zich al bij het 
l~ltiatlef aangesloten. Het wachtten Is dus op Jou of Jij Je ook 
wilt aansluiten en samen met andere potten en flikkers een strijdbare 
en toffe trip naar • Berlijn te makenl 

Zoals het e r nu uitziet vertr ekken we donderdag 24 en zijn we maandag 
28 Juni weer terug. De kosten zijn F'L 55 , - p.p. wat de buorcia betrcr t. 
We zij n non in contact met de olter natJcvc pott en en flikkeruicn in Berlijn 
om l ogeeradressen te vinden moar dat zal wel lukken . Natuurlijk staat het 
iedereen vrij daar te slapen waar hij o f zij wil. Als Je meer info wilt 
or Je wilt aanmelden doe dat dun snel want vol•vol en zo kunnen we je 
ook nog verder info t!Jdl& verstrekken. 

Doe dit bij: 

JOOST 050-719861 of biJ OSCAR '040-550392 

Je kunt ook ochriJven naar 

GROETJES. 

Joost 
C.v.Rennespad 20 
3816 DN Amersfoort 

VERKLARING VAN HET COMMANDO KATHARINA HAMMERSCHMIDT 
ROTE ARMEE FR>.KTION 
30 . 03. 1 993 

Er is niets aan veranderd, de cesuur in onze geschiedenis die we qeaaalct bebben, hebben ve nodiq en villen ve. liant 
we rijn uit op een nieuw proces, waarin de sociale teqeuacbt van onder op, en van daaruit een nieuwe voorstelling 
voor bet revolutionaire owentelinqsproces, kan worden ontwikkeld. Daarvoor is een discussie nodiq, waaraan 
allerlei verschillende 1ensen 1ee doen, en nieuwe qrondslaqen en ge1eenscbappell jke criteria voor dat proces worden 
gecreëerd. Bet qaat 01 de opbouw van een sociale teqenaacbt, die als relevante kracht kan optreden in een nieuwe 
internationale strijd voor bet oaververpen van de Yernietiqende kapitalistische verboudinqen. 
liet zal ero1 qaan, de zovel internationaal als ook intern-aaatscbappelijk veranderde werkelijkheid in zijn 
totaliteit te begrijpen en in dat proces ook 'de oude beqri~otrooi (van linies) kvijt te raken' .•• , want alleen 
door een funduentele uiteenrettinq ral bet aoqelijk worden er een ,oorstellinq van te krijgen boe de verboudlnqen 
revolutionair op te beffen zijn. Alleen door dat proces kunnen de vragen over de str i jdaiddelen en concrete voraen 
van organisatie opnieuw beantwoord worden. 
Dit proces beeft voor ons noq steeds de hoogste prioriteit. De noodzaak ervan is op elk aoaent voelbaar als we ons 
de iaense vernietigende ontwikkeling van bet kapitalistische systee1 voor oqen houden. Dit systee1 beeft al lange 
tijd de uitsluitillq, de aaterièle en sociale ellende en de dood van liljoenen 1ensen in de Trikont voortgebracht. 
Vandaag de daq beeft de ontvikkelinq van de voortqaande fundalentele crisis van dit systeea een punt bereikt, 
waarop zelfs de ,ernietiqinq van de bestaansvoorwaarden in de 1etropolen niet aeer te verdrinqen is, en de 
aaterièle en sociale ellende is ook hier voor steeds aeer 1ensen realiteit geworden en velen beaerken dat bet 
perspectief voor ben in dit systeea alleen aaar bopeloosbeid betekent. In dere situatie beeft bet ontbreken van 
een sociaal zinvol alternatief als aaatscbappelijke kracht catastrofale uitverkinqen. 
Tervi jl de staat de ui tbreidillq en escalatie van de fascistische en racistische aobllisatie in de aaatscbappi j 
bevordert en aanwakkert en bet bijv. via baar gerichte betre teqen vlucbtelinqen voor elkaar qekreqen beeft een 
qroot gedeelte ,an de naar voren koaende teqenstelllnqen i.n een reactionaire richting te kanaliseren, wordt de 
situatie aan onze kant noq steeds door indhldualiserinq en desorganisatie qekenaerkt. 

ln augustus van bet afgelopen jaar bebben ve een tekst qescllreven waarin bet ons 01 de reflexie van onze 
geschiedenis gaat en ve qell jkti jdig criteria en overveqinqen voor de toekoast aangestipt hebben; qedacbtes die 
d ch ook door onze uiteenrettinqen in de laatste jaren ontwikkeld hebben. Deze gedachtes zijn voor ons bet 
uitgangspunt in de discussie die ve villen voeren. Natuurlijk ri jn er nieuwe vragen en overveqinqen bijqekoaen. 
Ook al hebben we niet veel respons op onre tekst qekreqen, bet is onze behoefte, de discussie verder te voeren en 
precierer te ontwikkelen. • 
Uit delen van de vrouvenbeveqillq kvaa kritiek op ons, we rouden slechts weinig op bun discussies i.n zijn gegaan, 
die voor delen van hen i.n de laatste jaren zeer belangrijk zijn geveest ,zoals de discussie over bet racisae. En 
ook door de zich opeenstapelende gebeurtenissen zoals bijv. in Rostock, is bet voor ons noodzakelijk geworden deze 
discussie preciezer te voeren, ook al zien we noq steeds de verscberpillq van de levensoastandiqbeden bier, en de 
01 zich been grijpende perspectiefloosheid ,an vele aensen, en bet falen van Unies als kracht als een reden voor 
de toeloop bij de fascisten, bet is ons aan de andere kant ook duideH jk, dat de wortels ervoor, dat bier in de 
aetropool, i.n bet nieuwe Groot-lmtsland, de ontevredenheid in ro'n qrote aate ontladen wordt op vreeldelioqen, 
dieper liggen. Daar aoet iedereen rich heel bewust 1ee bezighouden. loals een Noraabi.kaan treffend qe1eqd beeft: 
'bij ons zijn de aensen ook an en toch slaan ze daaro1 niet op de volgende onder ben i.n'. 
De discussie over het raeisae zal dus beslist een belangri jk onderdeel zijn bij de opbouw van een teqenaacht van 
onderop - en kan niet blijven steken in bet ghetto en kan ook niet worden gevoerd als afqrenzing naar anderen toe. 
Bet is een vraaq aan ons eigen bewstzi jn, boe iedereen rijn vil, en welke aaatscbappeli jke ontwikkeling aen vil. 
Dat er in het verleden fouten rijn qeaaakt bekritiseerd de autono1e l.u.p.u.s.-qroep i.n baar boek 'qescbichte, 
rassisaus und das boot' als volgt: 110 vanzelfsprekend en gewoon bet schijnt, teqenvoordiq over racistes, over bet 
'typisch duitse' of over andere duitse eigenaardigheden te ruzién, ro vanrelfsprekend 1ag revolutionair links er 
de afgelopen 20 jaar over been ••• vat ia de linkse discussie over patriarchaal qedraq onaoqeli jk is geworden, 
scheen bij de kwestie over bet !mts-zijn opvallend aakxeli jk te kunnen: daar hebben ve niets aee te taken.• 
De aoqelijkheden nu veel dinqen anders aan te pakken en opnieuw uit te vi.nden, rijn qroot: de vraag naar de opbouw 
van een teqenaacht van onderen is niet uitsluitend een vraag gericht aan vitte, l)tltse linksen, aaar een vraaq 
ernaar, boe aensen die hier leven, zich suen kunnen organiseren. ED de bevolking bier is saaenqesteld uit de 
verschillendste nationaliteiten en buidslcleuren. 
• ... de dialoog aet zwarte vrouven aoet niet plaatsvinden in terre landen, aaar is of zou veel aakxeli jker en 
intensiever kunnen aet de vrouwen die in de BRD leven. De geschiedenis van 1iqrantes en bun kennis uit de landen 
van berkoast is daarbij ,oor bet begrijpen van internationale saaenbanqen net 10 belangrijk als bun poltieke 
aeninqen en de ervaringen aet racisae en bet andere sexisae, dat ben bier treft, voor bet beqri jpen van de 
brd·aaatscbappi j ... • (uit: 'basta• • vrouwen teqen kolonialisae) 
• ... bet was de beveqinq van 68 die, die dat, vat het fasciste, op het jodendo1 na, bet gruwelijkst venolqt en 
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uitgeroeid beeft, links, baar vaarden, cultuur en continuiteit, veer tot leven beeft gebracht en tot recht beeft 
doe? ~oaen in du!tsland vest. En als nu sprake is van een ber-fasciserinq, dan breidt deze zich ui t in dat 
politiek- culturele vacuüa vat links beeft acbterqelaten bi j baar terugtocht uit de aaatschappelijke 
vera.ntwoordelijkbeid en ~t opnie_uw bepalen ,~. waarden en standpunten.• (Lutz Taufer, gevangene uit de RAF) 
Het _ls de opdracht van h~, 01 1n baar praktl)k nieuwe waarden vast te stellen en die ook te volgen, anders zal 
er 1n de suenle~iDCJ altij~ slechts dat naar voren koaen, wat 500 jaar kolonialisae in bet bewustzijn van de 
aetropolen-be,olltinq aanqencht beeft; de racistische ideoloqie. Bet witte superioriteitsbewustzi jn is al 500 jaar 
lanq 'O?rwaarde voor koloniale en iaperialistische uitbuitinq van de volkeren in de Trikont. Het zit in bet 
bewst!1jn van de vitte aetropolen-bevolklng door de qescbiedenis, en bet wordt in tijden van crises door staat 
en kapitaal openlijk qeaobiliseerd. 
lacisae beteken~, bet plaatsen van tensen in cateqorièn als 'andersoortig' en 'teer·' en 't.inderwaardiqen'. so 
worden st_eeds z_1 j inqedeel~ d~e .of in bet kapitalistische produktieproces niet teer nodig zijn of noq teer toeten 
worden !Utgebuit. De m1Uet1ging , an bet sociale tussen de aensen is de voorwaarde ,oor bet raciste. Deze 
vernietlgi~ betekent, dat op basis Uli bet kapitalistiscbe systee1, de dagelijkse sleur van 24 uur prestatie en 
concurrentie, de tellSeJI beroofd worden van bun eigen criteria, die worden vervangen door ,oor het kapitaliste 
fllllCtio~le waarden - het ~t effectief in de aetropolen. Dat is bijv. te zien in de verboudlnq tot verk en 
prestatie als waarde-definitie voor de aens: zonder werk ben je niets .• . Het is de verboudinq tot de tijd, vaar in 
het voor de ~te aensen nonaal is geworden het hele leven te volbrenqen in een voorgeproqraueerd rytble en 
stress, vaar1n qeen plaats is voor creativiteit en levenslust. 
Het l~~t zich :1:aan zien dat in dit systee1 alles tot vaar wordt, ook de vetboudinq tot de licbatelijk-heid, 
vaarb1J natuurlijk de vrouwen het teest gedwongen worden aet hun licbaat als vaar te koop te lopen, vat door aannen 
qeconsuaeerd wordt af qevoon afgevezen .. . 
Bet ~ en is alti_jd ~ voorwaarde voor _d~ heerschappij van het kapitalistische systee1 over de 1enSen geveest, 
tet d1t 50?rt criteria ook 1000 sche1d1nge? tussen de tensen te plaatsen: de scheidinq tussen teer· en 
t.inderwaardiqen, tussen presteerders en 'arbeidsscbuven', tussen zwart en vit, aannen en vrouwen, oud en jonq, 
zieken, zwakk9?, ~icapten en s_terken en ge1~nden, tussen sliaen en 'dotten'. Dit proces ,an vernietiging 
beeft nu een d1tens1e bereikt, waann de saaenlennq overgaat tot een intern oa-zich-been-slaan. 
lacisti~ bewustzijn, en ilberbaupt het destructieYe proces in de saaenlevinq, kan alleen in strijd waarin sociale 
betr~~ en v~den worden ontwikkeld en oaqezet, worden opgeheven, resp. oaqedraaid. Het perspectief van 
revolutiona1re ontv1kkelinqen is alleen voorstelbaar in zulke processen. Ofwel het lukt links en daanee bedoelen 
we iedereen_die.~p l~ is _naar vegen boe een. aenswaardig leven bier en vereldvijd IOC)elijk vo~t, een nieuwe start 
te taken, die UJn uitverkinq op de saaenleunq beeft, ofwel het inltiatief blijft bij de rechtse, de fascistische 
kant. Of~ wordt er van onze kant uit een basi.sbeveqinq van onderop ontwikkeld, die gekenterkt wordt door 
solidariteit en rechhaardiqbeid, van de strijd tegen de sociale kilte, perspectiefloosheid en anoede, ofwel 
zullen de exploderende tegenstellingen ook in de toekOtSt vernietigend bli jve.n en het geveld van ieder tegen ieder 
zal verder escaleren. 

Er zijn linksen, di~ zi~ aet deze naqen over de aaatschappelijk.e ontvikkelinq, zoals vij en ook anderen ze 
steil~, ~let bez,1g . villen houden, otdat da~ refortistiscb zou zi jn. Zulke schijndiscussies over 
revoluionair/retom.stiscb. hebben qeen enkele qebroksvaarde voor het nieuw bepalen van revolutionaire politiek; 
en ook door het balsstarng Yastbouden aan tijdloze oude 1ekerbeden zal nietand een antwoord vinden op de nu 
gestelde mqen. Het elkaar bevestigen dat de revolutie internationaal toet zijn, is banaal. Nieaand beeft daar 
iets aan, ook niet de vollceren in het luiden of het Oosten. 
De ec~te vragen ~oaen pas ~, naaelijk ~ bier een sociale teqenaacht kan worden opgebowd, die door geaaakte 
ervar1nqen en eigen vooru tqanq daadverkeh jk kan optreden als relevante kracht in de internationale discussies 
en strijd. 
[n die zin is bet •erwijt aan ons adres dat we een nieuwe orientatie niet teer 1ouden zoeken in een internationale 
satenbanq, inhoudelijk net zo oppervlakkig als absurd. 
Het zich sto~n op de poqinqen van anderen, 01 te zien boe het kan worden kapotgeaaakt, (of 01 te kijken 
of ~t beter 1s er bi~ aan te knopen), het is een oude benaderinqsvijze •an l)tltse linksen. Het positieve eraan, 
dat 1n de ~scussie sinds 10 ap.ril van het vorige jaar binnen radlkaal links, ook tonnenvijze oude rotzooi -zoals 
concurrentie en het afqrenzinqsdenken of het verkraapt vasthouden aan oude benaderinqsvijzes - een booqconjunctuur 
aeeaaakte, is, dat die roaael, open en bloot zoals d.ie nu liqt, ook eindelijk overwonnen kan worden. 
De v~rwaarde voor het opnieuw bepalen van revolutionaire politiek is, dat die tensen nu bij elkaar koaen, zich 
organiseren en gaan handelen, die verkeli jk iets van elkaar villen veten en die nieuwe qedacbten toelaten en villen 
ontwikkelen. 

Sinds we. een jaar gel~en de_ e_scalatie van onze kant uit hebben teruggenomen, beeft de staat de vervolging van 
pr~~~eve ~· ~e po~1tieke teqenstandersters .van dit systeea lijn, deels noq verscherpt: poqinqen 01 van 
de. 1nd!!1dual1sennq uit rurte v~r een andere ontv1kkelinq te bevechten, worden noq steeds kapotgeaaakt. Het 
du1deh Jkste v~rbeeld was de poq1ng het teqenconqres teqen de econotiscbe topconferentie in Kûncben, van beqin 
af aan te verhinderen, een internationale discussie onaoqelijk te taken en ook het insluiten van de deaonstratie. 

... 
De antifascistische orqanisatie wordt qecritinaliseerd en antifascistische deaonstraties zoals die in llannbei1, 
afgelopen zoaer, worden in elkaar geslaqen. latuurlijk bestaat er een verband tussen het aftaken van zelfbepaalde 
initiatieven, de vervolging en het opsluiten van antifa's en de sterker wordende fascistische IObilisatie. 
De heersenden veten, dat alle aaatregelen waartoe de crisis ze dvlnqt, de interne uqenstellinqen zullen 
verscherpen - de afbraak ,an het sociaal stelsel, stijqende woningnood, stijqende werkeloos-beid, de staalcrisia,de 
crisis in de auto-industrie . .• - Reuter, clle.f van Daitler een,, gaat volgens Der Spiegel ult van een crisis van 
30 tot 50 jaar - dat alles toet op de bevolltinq worden afgewenteld. Tegelijkertijd toet de staat op een of andere 
aanier een IObilisatie •oor croot-l)tltsland op gang krijgen. Ook al is bij, . de Bundesvebr al eerder ailitair 
ingezet, . al vas dat heitelijk, zoals bijv. in de oorloq teqen Irak en tegen het Koerdiscbe volle, het gaat de 
croot-Mtse staat perspectivisch 01 een heel andere di-ie en 01 een grotere acceptatie, ook bier intern, •an 
Duitsland als ailitaire grootaacbt - dan bli jft er niet veel anders, als een racistische, vitte IObilisatie van 
de 'Duitse staatsburger' in dat ene schip dat deze aaatscbappij in het belanq '(an bet heersend kapitaliste, noq 
bij elkaar kan boliden. 
Tervi jl ze aan de ene kant racistische buitenlanders- en asielwetten aanneaen en vlucbtelinqen bewust tot het 
' probleet der Mtsers' in de hoofden van de aensen gepusbed bèbben, en 10 de fascistische aobilisatie in deze 
oavanq opgeroepen hebben, aan de andere kant neten ze ook het bescberabeerscbap van deaonstraties tegen 
vreetdelinqenbaat over, zoals in Berlijn eind vorig jaar. Op die aan.Ier toet ook noq de verontvaardiging van veel 
aensen over de fascistische knokkers en aoordenaars voor deze staat gekanaliseerd en gefllllCtionaliseerd worden. 
Ot te verhinderen, dat uit deze verontwaardiginq een beVeqinq van internationale solidariteit tussen onderdrukten 
teqen de beersenden en bun fascistische knokkers, zou ontstaan, liep er vekenlanq een caapaqne in de pers: het ginq 
01 geveld, geveld van links, zowel als van rechts. Terwijl bier dagelijks buitenlandersters, gehandicapten en 
dakloze aensen aangevallen worden en daarbij alleen al in 1992 17 doden vielen, kolt Kobl naar voren en praat over 
ertret.isae van links en van rechts, vat toet worden bestreden. 
Het gejubel der beersenden over het ineenstorten van het socialistische staten-systee1 en over de 'qrote zeqe' van 
het kapitalistische systee1 is al veer eniqe tijd verstotd - deze ontvikkelinq bee.ft het kapitalistische systee1 
in haa.r grootste crisis gestort. De beersenden hebben qeen antwoord op deze crisis -vat niet betekent dat ze niet 
toch proberen tet tensveracbtende plannen en aaatreqelen, de situatie, daar waar ze het noq kunnen, te reguleren. 
Het lijkt erop, dat de enige lijn die ze duidelijk hebben, de bestrijdinq van links Js. Iedereen die ult is op een 
antifascistische en antiracistische aobilisatie van onderop, en teqen de heersende belangen, toet worden afgeaaakt. 
Verhinderen villen ze de aanzetten waar tensen zich organiseren voor een van onderop bepaald solidair oplossen van 
prohleaen. 
Daarbij kolt ook noq dat de staat een wraaktocht voert tegen oude coaunisten en anti fascisten, wat duidelijk te 
zien was aan het proces teqen en het opsluiten van Gerbard Bóqelein, totdat ze hei kort voor zijn dood aoesten 
vrijlaten. Alles vat in de1e eeuw aan verzetservaring ontwikkeld is, toet uitgeroeid worden. En precies die houding 
is ook te zien bij het oagaan aet onze gevanqen kaaeradl~n. 

We zijn vaak bekritiseerd dat we in de verklaring van april vorig jaar, ons besluit tot een cesuur verbonden bebben 
aet de situatie van de gevangenen, resp. ilberhaupt tet de vernietiginqswil van de staat. We bebben echter de cesuur 
in onze geschiedenis altijd bearquaenteerd aet de noodzaak nieuwe grondslagen te ontwikkelen, en gezeqd, dat deze 
noodzaak onafhankelijk van het handelen van de staat, aanwezig is. Naar we waren er ons vanaf het beqin van bewst, 
dat het onduidelijk vas boe de staat zou reageren, als we de druk onierzijds zouden veqbalen, en daaro1 hebben ve 
aet het dreigetent de 10gelijk-heid open gelaten, daar te intervenièren, vaar het noodzakelijk Js, grenzen te 
stellen aan het uitroei-gedrag van de staat. In augustus '92 hebben ve geschreven: 
' We zullen de gewapende intenentie dan als een aoaent van teruqdrinqen bepalen en niet als verdere strategie. We 
zullen dus niet qevoon teruqlteren naar het oude. Die escalatie is niet in ons belanq. De staat toet echter veten, 
dat als bij geen andere aoqelijkheid toelaat, dat er aan onze kant de tiddelen, de ervarinq en de vastberadenheid 
bestaan, ze daarvoor ter verantwoording te roepen.• 
Het is flauwekul 01 te zeqqen dat ve daanee on zelf, resp. de vraaq van het verder ontwikkelen van revolutionaire 
politiek, afbankelijk hebben geaaakt van de situatie van de gevangenen. Maar het is ook een feit dat onze stap 
bijv. een ultverking daarop beeft, boe de staat oagaat tet het vraagstuk van de vrijheid van de politieke 
gevangenen. Dat alles Is een tegenstrijdige situatie; daaraee toeten we oaqaan en daarin toeten we ons kunnen 
beVegen . We leven tenslotte niet in een luchtledige ruitte. 
Nadat we de druk onzerzijds hadden veqqenoaen, beeft de staat tet betrekking tot de gevangenen veer een keer 
besloten tot esc.,latle - het oordeel teqen Olristian Klar en de hele qolf van nieuwe processen ilberbaupt, toeten 
bij velen het levenslang n stlt(l(len; het besluit 01 Bernd Rössner niet definitief vrij te laten; aet de laatste 
aotivaties voor het afvljien vin do aanvragen van RAF-gevangenen voor vrijlating, is de staatsveiliqbeids-justitie 
nu zover gekoaen, ben tol p1ychlotrlach ondtnoek te villen dvinqen, vaaraee ze zouden toeten toegeven dat bun 
strijd, bun opstaan teqen dJt 1y1te11, v11n&ln zou zijn. 
De gevangenen zouden niet saaenqevoeqd aotlen wordtn, want dan zouden ze in discussie-processen en aaatscllappelijke 
processen kunnen inqrljpen - en noq YHl a)nd r zoudtn lt vrl f toeten li jn. Ie aoeten noq steeds vernietigd worden 
en bun ervaringen uit de st.rljd aoqan niet Hn and,rtn door qoqevon worden. Set is volkoaen duideli jk dat er een 
politiek besluit van de staat nodig la 01 von " " ullr0tl· houdinq tt koaen tot ten politieke oagang aet het 



'

ge,angenenmaqstuk -bet politiek nivo beeft deze mag echter afgegeven aan de staatveiligbeidsjustitie, die 
natuurlijk al beleual niet tot besluiten ko1t1 waartoe de politiek ook niet bereid is. Zeker liggen er nog duhend 
vragen op tafel en de solidaire discussie, waarin uit de geuakte ervaringen in de strijd van de afgelopen 25 jaar 
gezuen.J.ijk geleerd zou kunnen worden, conclusies voor de toekOEt kunnen worden getrokken, en qeaeenscbappelijke 
criteria voor een nieuwe voorstelling van het owentelinqsproces ontwikkeld zou kunnen worden, is nog nauwelijks 
beqonnen. Naar er zijn principes en vanzelfsprekendheden, die niet ter discussie aoeten worden gesteld, vaar ve 
gewoon van uit gaan: bijv. de verhouding tot onze gevangen kueradinnen en het feit dat de staat sinds 22 jaar 
politieke gevangenen in isolatie foltert - vij strijden voor de vrijheid van deze gevangenen. 
iie zullen niet 1eqgen: ve zijn nu op 1oek naar een nieuwe strategie en vat ondertussen aet ben gebeurt, dat past 
nu niet in ons concept. iie kunnen een nieuw begin, de ontwikkeling van nieuwe voorstellingen beleual niet los den 
van de vraag boe de vrijheid van on1e kueradinnen, die in deze 22 jaar lange strijd gevangen lijn genoaen, 
bevocbten kan worden. Ie zitten al 22, 18 ... jaar in isolatie/kleine groepen-isolatie, bet is geen vraag: 
ALI.Ell lllETEI IO ERUIT! 
De vraag, of de vri jbeid van alle politieke gevangenen bevocbten kan worden door een gezaaenli jke inspanning van 
alle linkse en progressieve mensen, is vanuit ons 1icbtspunt ook van belang voor de vraag of bet ons lukt in deze 
fase van berbepaling daadverkeli jk een sterke en zelfbewste kracht, de teqenucbt tegen de heersende verboudingen, 
op te bouwen. liie nu scllouderopbalend of onucbtiq accepteert dat de gevangenen verder onderworpen worden aan deze 
urtelinq, oadat hij/dj denkt, dat onze kant tocb te 1vak is, boe kan bij/zij er ooit op bopen, dat ve in staat 
lijn, een kracht op te bouwen, die de gehele verhoudingen zou kunnen 0111entelen? 

iie hebben met bet coaando Katbarina Ba11erschaidt de bajes in iieiterstadt opgeblaien en 10 voor jaren verhinderd 
dat daar mensen worden opgesloten. iie villen met deze actie bijdragen aan de politieke druk, die de harde 
opstelling tegen onze gevangenen kan openbreken en de staat in deze raak kan terugdringen. !laar 01 bun vrijheid 
er door te krijgen, zijn de verschillendste en veelvoudiqste initiatieven van velen noodzakelijk. Voriq jaar 
probeerden ve, ondanks de cesuur, politieke druk vanuit on1e kant bij deze vraag te behouden door ons dreigeaent. 
Dat vat er aan werking en beqrenzinq had kunnen zijn, is helaas juist door kueradlMen uit het linksradlkale 
spectrull qede10nteerd. 
Ket onze actie hebben we die druk opnieuw inge1et en ons dreiqeaent geactualiseerd. We denken dat dit kan worden 
gebruikt. 
'iie eisen de sluiting van de bajes iieiterstadt! Weiterstadt is qeconcipiëerd als uitvij1inqsbajes en qebouwd op 
verqiftigde grond ... (uit een discussie-papier va.n gevangenen uit Stuttgart-Staubeil, sept.91) 
De bajes in Weiterstadt is een voorbeeld van boe de staat oaqaat met de onstane en zich toespitse.nde 
teqenstellingen: teqen steeds aeer mensen ba jes, bajes, ba jes. - en bij staat als uitvijzinqsbajes syabool voor de 
racistische vluchtelingenpolitiek van de staat. 
liat betreft de tecbnoloqische perfectie van isolatie en differentiatie van gevangen aensen is het een IOdel voor 
Europa. 
lieiterstadt was naast Berlin-Plótzensee de tweede volledig nieuw geconcipieerde extra-beveiligde gevangenis in de 
BRD. Ket beqrippen als 1woonqroepenreqie11 , wordt bij, met z'n extra beveiligde vrouwenafdeling, voorgesteld als 
de •aeest buune gevangenis• in de BRD. Achter dit beqrip verberqt licb echter een wetenschappelijk verder 
ontwikkeld concept van isolatie, differentiatie en totale controle d.er gevangenen. Het is het principe van beloning 
en straf in een biqb-tech vora dat de gevangenen tot disciplinering en ondet'llerping dwingt en uiteindelijk gericht 
is op bet bereiken van 'ledeverking' aan het jezelf breken. 
Het electronische bewakinqssystee1 vas zeker het duurste en aeest perfecte van beel Europa, vaanee elke uiting 
en elke beweqing van de gevangenen gecontroleerd zou kunnen worden en de gegevens voor ui tverking in een 
psycholoqisch prograaa zouden aoeten worden benut, 01 elk spoor van solidariteit, vriendschap en zelfbepaalde 
organisatie te kunnen vernietigen. "Voordat de gevanqenen verdeeld worden over de verschillende woongroepen zitten 
ie eerst op de indelinqsafdelinq. Daar zal een staf van psychiaters de individuele gevangenen onderzoeken op 
aanpassinqsbereidbeid, resp. vil tot verzet. Op qrond van die uitslagen wordt de verdeling van de gevanqene.n over 
de verschillende woongroepen bepaald. De woongroepen zijn bierarcbiscb opgezet. Bet qaat van de onbuiqzaaen en de 
on-coöperatieven tot aan de aanpassinqsvilliqen. H.et doel: een 'carrière' van de gevangene door het opstijgen 
vanuit de onderste (• de aeest onaanqepaste) naar de booqste (= meest conforae) woongroep.• (uit: infoblatt van 
de ' Bunte Hilfe• Danstadt) Hierover schreef een van de vrouwen uit de plótze, die met een hongerstaking 
vocbten voor de afschaffing van het woongroepensystee1: "de situatie wordt qekenaerkt door een aate van controle 
en repressie, die in rijn totaliteit nauwelijks voorstelbaar is. De plót ze is architectonisch en ook qua personeel 
zo geconcipieerd, dat een contact tussen de vrouwen hele.aal niet tot stand koat of anders tot in het kleinste 
detail gereqistreerd wordt. De vrouwen worden in van elkaar afgeschel'lde dwanqqeaeenschappen gepropt vaar te 
geselecteerd worden aan de band van boe qoed 1e zicb aanpassen, en boe 1e elkaar het best kapot uiten. De 
qeluidsqeisoleerde cellen hebben een interco1-systee1 vaaraee de vrouwen op elk 10aent akoestisch kunnen worden 
gecontroleerd. De afdelinqsqanqen hangen vol met camera's en de qroeps-rui1te, waar de gevangenen elkaar in de 
vrije tijd treffen is van qlas . -korto1, de perfecte bewaking over elke levensuitinq ... • Ket de leuqen van de 
•aeest h111ane bajes" vilde justitie bereiken dat gevangenen uit andere bajessen zouden lnsteaen met bun 
overplaatsinq naar Weiterstadt. Jarenlang zijn ze niet inqeqaan op de vele eisen van de qevangenen in 

Frankfurt-Preungeshei1 aet de veI11ij1ing naar het bestaan van de bajes in Weiterstadt in 1993. wat heeft echter 
bijvoorbeeld de eis tot het veqhalen van de betonnen blinderingen in Preungeshei1 aet Weiterstadt te uiten? Niets. 
Niet eens de bewering dat door lieiterstadt (de overplaatsing was van begin af aan gepland) de situatie voor de 
gevangenen in Preunqesheil zou veranderen, beeft met de realiteit van doen. Zij heeft het propagandistische doel 
01 te versluieren dat ze steeds aeer bajessen bouwen, (Preunqesbei1 zou niet worden gesloten, aaar opnieuw worden 
opgebouwd) steeds aeer cellen creêeren en steeds aeer mensen opsluiten, wat bun antwoord is op de aaatschappell jke 
ontwikkeling. Het bouwen van bajessen is geen oplossing voor de (Preunqesbei1) gevangenen. Bun eisen aoeten worden 
ingewilligd - bajessen aoeten worden gesloopt. 

ViIJB.EIO VOOR ALLE POLITIEKE GEVAHCEIIEII 

ViIJWINC VAX ALLE BIV-POSITIEVEII ! 

SLOITIIIG VIJi ALLE lSOLATIE-APDELINCEII 

WIJ GiO&'J'EII ALLEII, DIB IJl DB BAJESSEII VOOR BUIi MENSELIJKE IIAARDIGBEIO VECll?Ell -
IH PREUMCESBEIK, SANTA FU, PLÓTZE!ISEE, RBEIIIBACB, STAIQOIElK, STiAIJBIHG ••• 

SOLlDillTEIT KET DE lNTEilfATIOIIALE CEV/JICEIIISSTRIJD ! • 

DE WEG NW BMIJDINC LOOPT VU HET SOCIALE LEW'iOCES, DAT 
DEEL ~RIYI' Ilf EElf ll!EOWB INT&RlfATIOHALE STRIJD VOOR DE REVOLUTIE ! 

l!f.T RACISII! VAII DE STAAT Elf DE 11.UI'S BESffIJDfll ! 

HET RACISTISCH Bl.'W1JSTUJll IN DB JtWSCBAPP!J IN DE STRIJD VOOR HET SOCIALE ONm DE MElfSEH OPHEPPEII -
OOK DAARVOOR BEBBE!I WE EElf BASISBEWEGING VAII OHDEREII HOOIC, 01 e BEPAALD ~Wl' IXXIR SOLlDAUTEl'I' EH 
RECll'fVAARDIGBElD, IXXIR STRIJD TEGE!f DE SOCIALE KILTE, PERSPECTIEFUXlSIIUO EN AlllOEDe 1 

VOOR EEH !LWSCBAPPIJ ZONDER B.\JESSEJf ! 

COIIIIAKOO KA!BAR.lllA RAIIIIEiSCl!lllD'? 
ltOl'E W!EE FRAKTION 
30.03.1993 

p.s.: 
De bewering dat we de levens van bewaxers en de onderal~ lY!lf.S YM ju.tl Ut alecht.a 1ouden hebben beschel'ld vanweqe 
110mentele taktiscbe' ovet'lleqlnqen ot dat 1e bun ltvtn ultq,ortk•nd te d~nkln 10Uden hebben aan Kinkel, is 
natuurlijk een leugen. 
De RAP beeft er geen enkel belanq bij, dat soort mensen te " rvondtn or lt do,I n. Deze leugen 11qt in dezelfde ll jn 
als bet feit dat de SAW (bet Openbaar Kinisterle) de v,ouohuvlll'}lbor"4n v~ ,r w~ de rulae oaqeving hadden 
afge1et

1 
venvijqt - tet'llijl te anders toch het liefst elke hampeld n-l j 1olldr'n q,v,n t.b.v. de opsporing. 
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