
WOLFGANG GRAMS, IS VERMOORD ! ! 



van Bad Kleinen door 

Bi r git Hogef e ld werd gearresteer.d. 

Met vele 

t ege n de mi s dad e n van het impe rialistische s yste em . 

Hier heef t hij z ijn hele leven voo r ingezet . 

Wo l f gang maakte deel uit 

In h un verklar i ng van april vorig jaa r heef t de RAF 

dat ze de discu ssie 

met a lle men sen die 

lij khe id wi llen 

Om 

de 

van de 

de RAF stond voorop . 

I n 

p rocessen nog meer verhoogt . 

Dit staat Birgit ook te wac hten . 

Hee moet voo r iedereen duidelijk 

~ heid, mense li jkhe id , hulp 
l 
zijn geworden . Dat ze als 

• 
Dit blijkt uit de racistische uitlatingen van heersend e politici 

die daarmee fascistische aanvallen legitimeren, uit de vervol

ging van antifascisten, de afschaffing van het asielrecht en het 

verscherpen van paragraaf 218 ( strengere abortus wetgeving). 

Uit de vernietiging vanzelfbepalende linkse st ructuren . De 

ontruimingen van gekraakte pande n, uit de afwenteling van de 

kosten van de kapitalistische krisis op die mensen die er zowiso 

het beroertst aan toe zijn. Uit de deklassering van mensen in 

"de ex-DDR tot tweederangs mensen en uit de militaire politiek 

van het nieuwe Gr oot-Duitsland. 

Ze hebben Wolfgang gehaat , omd at hij de stl;_,i.jd teg e n onrecht is 

aangegaan waar zij verantwoordelijk voo r zijn. 

Wolfgang was een kameraad i n de s t rijd voor bevrijding. 

WOLFGANG, WE ZULLEN JE NOOIT VERGETEN !!! MET ELKE STAP 

DE BEVRIJDING LÈVEN ! !!! 

na de moord op Wolfgang : 

in het weeke nd na de moord verschillende 

werd er gedemonstreerd door 3500 mensen in Wiesbad 

de smeris er alles aan gedaan ha d om dè 
( hetze en voorkon troles 

we rd e r door 150 mensen op he t stationn etje Vo•-iu..,__ 
ee n geden k pla q uette voor Wolfgan g aan de muur 
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BRIEF VAN BIRGIT HOGEFELD. 

"Hoe het met me gaat: totaal verscheurd, aangegrepen, oneindig 
treurig. Sinds deze zin zijn zeker weer tien minuten om - 1000 
gedachtes en veel herinneringen jagen door mijn hoofd en ik moet 
steeds weer huilen. Nu is het dinsdag, iets na 11 uur: 2 dagen 
geleden leefde Wolfgang nog . De schoten vielen op zondag, ca. 15.15 
uur, mij werd verteld dat hij om 17 .10 uur in een ziekenhuis in 
Lübeck is gestorven, zonder dat hij nog een keer bij bewustzijn was . 
Hoofdschot. 
Wolfgang en ~k kenden elkaar sinds 18, 19 jaar en we hadden sinds 11 
jaar een liefdesrelatie. Nooit tevoren was ik met een ander mens zo 
nauw same n, we wisten alles van elkaar en veel dingen begrepen we van 
elkaar zonder veel woorden . 
Ik ben gisteren in een BGS-helicopter (BundesGrenzSchutz) van Wismar 
naar Karlsruhe gebracht, het was heel mooi weer en het uitzicht was 
ver, in de verte kon ik Lübeck herkennen en ik stelde me voor hoe hij 
daar nu in een koelvak ligt ... 
Vannacht en ook nu zie ik hem heel duidelijk voor me, zijn gezicht 
in alle details, zijn lichaam, zijn geur, zijn stem bij het praten 
en bij het zingen - hij had een heel mooie tenorstem -, en soms 
improviseerde hij bluesliedjes, daar genoot hij erg van. 
Als we in andere verhoudingen dan de o nmenselijke in dit land geboren 
ware n dan had de muziek in zijn leven zeker een hele grote rol 
gespeeld. 
Een beeld of een herinnering die ik in mijn hart zal bewaren, is onze 
laatste ontmoeting op het station van Bad Kleinen. Ik was er voor 
hem, en hij kwam iets voor 14 .00 uur daar aan - ik zag hem niet 
meteen. En toen zag ik hem lachend en zwaaiend op mij afkomen, en we 
hebben elkaar lang omhelst. . 
Wat betreft het doodschieten van Wolfgang en mijn arrestatie: mij was 
daarvoor niets merkwaardigs opgevallen. Ik kwam daar iets voor 13.00 
uur aan - uit Wismar - wat bekend is, omdat zij bij mij een kluis
sleutel vonden - Station Wismar, rugzak met type-machine erin, een 
paar boeken, en - volgens het BKA (BundesKriminalAmt)- zijn de 
s pullen daar door het BKA opgehaald. 
Bad Kleinen is een klein dorp, en op zondag i s er maar een kroeg 
open, die op het station. Ik was, voordat ik Wolfgang afhaalde , al 
daar geweest en we zijn toen samen ook daar weer naar binnen gegaan. 
Toen we kort na 15.00 uur uit de kroeg naar buiten gingen, door de 
tunnel richting uitgang, springt na een paar stappen een type tegen 
me aan. Ik kijk in de loop van zijn pistool en lig op de grond. Ik 
word dan door 2 - 3 types met wapens in bedwang gehouden en het was 
me duidelijk dat ik geen verkeerde beweging mocht maken, wilde ik in 
leven blijven. 
Tegelijkertijd was er om me heen een heel geren en dat Wolfgang nog 
weg kon rennen, heb ik niet gezien - dat werd me pas duidelijk, toen 
ik de schietpartij, die boven op het volgende perron plaats moet 
hebben gevonden, hoorde. Wolfgang is dus nog minstens 20 meter door 
de tunnel gerend en de hele trap omhoog. Ik hoorde vele schoten. Kort 
daarop kwam iemand van het arrestatieteam de trap afrennen en die 
riep:"Hij l igt daar in zijn bloed op de rails." Toen hij dat zei, was 
het voor mij duidelijk, dat hij Wolfgang bedoelde. Die van het 
arrestatieteam l eken me vanaf de schietpartij, maar eigenlijk ook al 
daarvoor bij dat geren, totaal nerveus en hectisch - eentje bijv. 
kwam op me aflopen, tilde mijn hoofd op en sloeg me in het gezicht, 
door hun hele wij ze van doen leken ze mij meer totaal doorgedraaid 
dan bijzonder bruut . Mijn handen werden op mijn rug geboeid - ze zijn 
nu nog gevoelloos, gezwollen en ingesneden-, en een zwarte muts werd 
met meerdere omwikkelingen van plakband op mond en neushoogte 
vastgeplakt, zodat ik heel slecht adem kon halen. Ze hebben me toen 
met een auto naar het s merisburo in Wismar gebracht, op de weg daar 

' 

naar toe werd de muts niet afgedaan maar zover los gemaakt dat ik 
door demon~ kon ademen . Onderweg hebben ze me toen een pistoolafge
nomen: _In Wismar waren al BKA 'ers aanwezig en ze spraken me meteen 
met miJn echte naam aan. I k heb_de hele zondagavond x-keer gevraagd 
~at _er met Wolfgang was en dat ik een advocaat of mijn moeder wilde 
i~lichten. Ze ~ebben steeds weer gezegd dat ze me daar geen inlich
tingen over wild~n geven en dat ik niemand op de hoogte mocht 
s~e~len,. er zou iem~nd van de BAW (Bundes>.nwaltschaf t = Openbaar 
M~nisterie) kome~, die moest beslissen. Die van de BAW kwam tegen 
middernacht en die heeft ~~ n_a wat heen en weer gepraat, gezegd dat 
Wolfgang ges~orven was .. ~iJ wilde toen een kletspraatje beginnen: ze 
hadden.een ~inderfoto biJ me gevonden, en wie was dat dan en hij had 
ook d~ie kinderen ... ik ben toen weggegaan. Om 01.00 uur kwamen ze 
weer ~n d~ cel, ik zou nog een keer mee l'ijlar boven moeten komen. Ik: 
nee, ik wil -~'n i::u.st . Zij toen: maar ik zou nu kunnen bellen. I k kon 
to~~ werkeliJk miJn moeder bellen en met haar praten en ik was heel 

· bll.J dat ze al v_a:1 Wolt:gangs dood en mijn arrestatie wist - dat 
maakte het makkeliJker voor me, alleen al omdat ik veel woorden niet 
hoefde uit te spreken, die het me verdomd moeilijk gemaakt zouden 
hebben, verder te praten . · 
En voor haar was het ook beter, zo was het telefoontje niet de shock 
maar_eer~e~ een opluchting. Na het telefoongesprek begon de officier 
van Justitie ermee ?at me wel duidelijk zou zijn dat er voor mij geen 
hoop _mee~ was om ooit nog eens een leven in vrijheid te kunnen leiden 
als ik niet met hun zou samenwerken ... 
I~ heb gezegd dat ik wilde gaan en ik open de deur en zie nog net dat 
zic~ daai:: een aant~l met camera's heeft opgesteld en ik trek mijn 
g~zicht in een grimas. Toen ik weer in de cel was en wilde gaan 
liggen, komen ze weer ( tegen 02 . 00 uur): dat kon zo niet verder ze 
hadden nu eindelijk de foto's nodig en als · ik dat niet nu en hier'zou 
laten doen, dan zouden ze me naar de dactyloscopische behandeling 
s~epen, ~n_ ze zouden ook een arts kunnen roepen die me een kalme
ri~~sspuitJe zou geven, dan zouden ze de foto's wel op die manier 
kriJgen . Ik: nee - ze moesten nu eindeli jk eens oprotten en me met 
rust laten. Ze hebben me toen met z'n vieren aan handen en voeten, 
d~ars door het gebou~, naar de dactyloscopische behandeling gesleept. 
Vingerafdrukken heb ik laten maken, omdat ik eindelijk mijn rust wou. 
Vanwege die foto's heb ik daar minstens een half uur met een 
grimasgezicht gestaan, en ze hebben dat toen maar met meerdere mensen 
steeds gefotografeerd. Toen hebben ze het opgegeven en me terug naar 
de cel gebi::acht, daar had zich i emand in het halfdonker verstopt, met 
de camera in aanslag . 
Tegen 03.30 was ik dan eindelijk op mezelf - op een gegeven moment, 
veel_ later, viel i k in tranen in slaap . De volgende dag kwam tegen 
de middag de O.v.J in de cel : eigenlijk wisten we toch heel goed, dat 
dat wat we doen, zinloos is, we hadden dat in onze gepubliceerde 
teksten t oegegeven ... Er was praktisch geen reactie op alles wat we 
geschreven _hadden en op Weiterstadt ook niet .. . De gevangenengroep zou 
het onderling oneens zijn ... en voordat ik nu in hun situatie en met 
mijn P~:SP~~tief, wat er niet is ... dan zou toch de enige oplossing 
voor miJ ziJn, me tot hun te wenden . Hij was met die toespraak niet 
te stoppen - op een gegeven moment heb ik toen gezegd : "ik heb een 
probleem", toen was ie meteen s til. Ik verder: namelijk mi jn bril en 
da~ het BKA die niet geeft ... hij praatte daadwerkelijk even over de 
bri l, dat_ was hem dan toch ook te belac hel ijk, en hi j ging weg. 
In de_namiddag vlogen ze me naar Karlsruhe - in voorlopige hechtenis 
s telling - en daar kon ik even met mijn moeder en mijn broer spreken, 
~at was h~el goed. Aansluitend vlogen ze me naar Preungesheim, t oen 
ik naar binnen werd gebracht zag ik iemand aan het raam staan zwaaien 
en mijn naam roepen, he t was Eva Haule. 
Ik kon nog kort hallo naar haar terugroepen en terugzwaai en . Er valt 
over de gebeurtenissen nog veel te zeggen - maar niet vandaag ." 



VERKLARING VAN DE RAF 

"ACCEPTEER DIT NIET!" 

De terreuractie van BAW (Bundesanwaltschaft = Openbaar Ministerie), 
BKA (BundesKriminalAmt = CRI) en VS {Verfassungsschutz = BVD), 
uitgevoerd door hun killertroepen van de GSG-9 (GrensSchutzGruppe) 
en MEK (Mobile Einsatz Kommando's) - de arrestatie van Birgit 
Hogefeld en de koelbloedige moord op Wolfgang Grams hebben ons diep 
geraakt. 
We zijn er ook na onze eenzijdige terugname van de escalatie in april 
1992 nooit vanuit gegaan dat het staatsveiligheidsapparaat zou 
ophouden met het smachten naar militaire slagen tegen ons - dat hun 
lijn vernietiging is, was ook in de nieuwe escalatie van hun terreur 
tegen onze gevangen kameradinnen duideli j k. 
'roch is het een grote schok , met zulke koudheid en brutaliteit 
geconfronteerd te worden. Ook de gedachte dat Wolfgang nu nog in 
leven zou zijn als deze speciale moordenaars niet tot in het diepste 
innerlijke gelegitimeerd zouden zijn voor moord en van boven 
beschermd zouden zijn, het is niet eenvoudig dat alles emotioneel op 
je af te laten komen. Ze hebben een kameradin en een kameraad 
gewelddadig uit hun gezamenlijke leven getrokken. 
We denken vooral aan de laatste twee jaren, aan de gezamenlijke 
ins panning om tot de beslissing te komen, een cesuur in onze 
geschiedenis te maken, om ons zelf met andere ogen te zien en toe te 
geven dat we op zoek zijn en ook niet alle antwoorden paraat hebben. 
Het proces gedurende deze hele tijd heeft van allen de moed verlangd 
tot kritiek e n zelfkritiek, wat vaak ook pijnlijk was. 
Het was heel erg belangrijk voor ons, onze eigen geschiedenis te 
onderzoeken en foute en sterke kanten bewust te zien - dat betekende, 
ons de eigen ervaringen echt werkelijk eigen te kunnen maken. De 
laatste tijd werd het daardoor mogelijk dat het zwaartepunt van onze 
discussies zich steeds meer op de toekomst richtte: de zin nieuwe 
dingen te ontdekken en een grote behQefte zich alle kennis over de 
verander de situatie en de daaruit volgende mogelijkheden eigen te 
maken, van de ervaringen van andere strijden te leren en onze eigen 
criteria en voorstellingen bij de opbouw van een sociale tegenmacht 
van onderop te gebruiken en in te brengen . 
Nu is Wolfgang dood, vermoord. We treuren om hem. We zullen hem zeer 
missen. 
Zijn scepsis tegen te s nel l e besluiten, zijn geduld om iets ook meer 
dan een keer te overdenken, wat van alle anderen precisie in de 
discussie eiste en wat niet altijd gemakkelijk was - daarmee heeft 
hij er bijv. voor gezorgd alle aspecten van de situatie of de e igen 
voorstellingen te bezien e n niet alleen die aspecten waar te nemen 
d ie iemand zelf bevestigen. Ook dat zullen we missen. 
We zullen de herinnering aan hem, onze kameraad, die zijn leven 
vastberaden wijdde aan de strijd voor bevrijding van onderdrukking 
in onze harten bewaren. /Mr ,~ ... ,.-

' 
Op 10 april 1992 hebben we de escalatie in de strijd met deze staat 
vanuit onze kant teruggenomen: we staakten de aanvallen op represen
tanten van staat en kapitaal. Dat was in ons belang, want we wilden 
een beslissende stap nemen om tot een herbepaling van onze, en 
linkse politiek überhaupt , te komen. De prioriteit van de politieke 
discussie in plaats van escalatie van de confrontatie was noodza
kelijk. We hebben een cesuur gemaakt in onze 22-jarige geschiedenis, 
e n we hadden het idee dat in deze fase de vrijheid van de politieke 
gevangenen doorgezet moest en kon worden. Daartegenover ~tond en 
staat echter een staat , wiens duidelijkste oriëntatie het uitroeings
gedrag tegenover fundamentele oppositie schijnt te zijn. Een poli tie
ke besl issing van de staat was nodig geweest, maar daartoe is de 
elite van staat en kapitaal niet bereid noch in staat:- Dat bewijzen 

-zë steeds weer opnieuw. Politieke besluiten over wezenlÎJke vragen 
worden afgeschoven op de apparaten van justitie, politie en leger en 
door hun maatregelen vervangen . 
De staat zag de terrugname van de escalatie van onze kant en onze 
openbaar gemaakte zelfkritiek, als teken van zwakheid. · Ze hebben de 
situatie voor de politieke gevangenen alleen maar verder verscherpt, 
en zijn een nieuwe golf van processen tegen onze gevangen kameradin
nen begonnen. 
De hele ontwikkeling van de laatste jaren en de staatsterreur van 27 
juni 1992 in het bijzonder zullen zeker meer mensen in dit land de 
ogen openen voor wat in dit land, dat in de diepste _crisis van het 
ineenstortend kapitalistisch systeem streeft naar wereldmacht en 
daarbij steeds meer om zich heen slaat, mensenrechten betekenen. Daar 
waar mensenrechten de staatsconcepten in de weg staan, betekenen ze 
niets - net zo min als daar, waar ze economische belangen in de weg 
staan . 
Het kapitalisme gaat altijd over lijken . . 
Dit systeem moet ·ov.erwonnen worden - daarin zullen we onze weg 
vinden, zoals we he~ gezegd hebben in de verklaringen sinds de lOde 
april 1992. 
De uitgangssituatie is echter nieuw: Wolfgang is geëxecuteerd. 
De heersenden willen de verlamming van allen aan onze kant. 

WE ROEPEN ALLE MENSEN OP DIE GERAAKT ZIJN DOOR DEZE TERREUR: 
GA NIET OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG! A_CCEPTEER DIT NIET! 

De kermisvoorstelling rond de moord op Wolfgang moet _leid_e;1 tot 
effectivering van het apparaat . Penner (SPD) maakt dat duideliJk als 
hij zegt : "Zoiets kan toch altijd een keer gebeuren", en dan verder 
té gaan met het klagen over de slechte . informatiepolitiek. Daar 
verlangen sommigen terug naar de verhoudingen van 77, toen onder 
SPD-regie een totale nieuwsblokkade heerste en de leugens al van te 
voren waren ingestudeer d. . _ . . 
Het schandaal voor hen is het dat ze niet in staat ziJn het eens te 
worden over een eenheidsleugen . Kill-opsporing en de moord op Wolf
gang betitelen zij mensenverachtend als pechgeval. 
Nadat seiters op tijd zijn hoofd uit de strik getrokken heeft, laat 
de benoeming van een Republikaner-sympathisant en would-be-generaal 
tot minister van binnenlandse zaken zien, welke kant het op moet gaan 
in Duitsland. 
23 jaren hebben getoond dat noch de RAF, _n_och het verzet militair 
zijn uit te roeien . En dat zal zo lang bliJven als onmenselijkheid 
en ongerechtigheid dit land en deze wereld regeren. 
Birgit, we omarmen je heel stevig! 

ROTE ARMEE FRAKTION 6 . 7.1993 



ONDERSTAANDE KAMERADEN EN KAMERADINNEN ZIJN IN DE STRIJD VOOR 
BEVR IJDING GEVALLEN . DE MEESTE ZIJN Gl:R~CHT GEDOOD DOOR 
VERTEGENWOORDIGERS VAN DE STA AT, BINNEN DE GEVÀNG~NIS OF BUITEN. 

WE ZULLEN ZE NIET VERGETEN ! 

Petra Schelm (15.7 .711 

Georg uon Rauch (4. 12.71) 

!:.. • . l( 

Holge r Met= (9.1 1.741 

Ulrich Wessel (25.4 .751 

Siegfried Hausner (4 .5.75) 

Willy Peter Stolt (6.9.781 

Thomas W e {JSbecker 12.3.721 

Werner Sauber (9.5.751 

Wolfgang Beer (25.7.80) 

Juliane Plambeck (25.7.801 

Johannes Thlmme (20. 1.85) 

Jürgen Pemöller 

Michael Knol! 125.9.78) 

' 
') 

î 

Andreas &uuür 118. 10.n1 

Gudrun EnssUn (18.10.77) 

• 

Katharlna Hammerschmtdt 
(29.6.75) 

UlrUce Metnhof (9 .5. 76) 

Wolfgang Grams 27.6. 1993 

Ingrid Schubert ( 12. 1 1. 77) 

Slgurd D~biu ( 15.4.81) 
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PERSBERICHT VAN ADVOCAAT ANDREAS GROSS OVER DE GEBEURTENISSEN ROND 
HET DOODSCHIETEN VAN WOLFGANG GRAMS 

Als advocaat van de ouders van de op 27 juni doodgeschoten Wolfgang 
Grams maak ik het volgende bekend: 
Op grond van nieuwe gegevens hebben wij vandaag een aanklacht 
ingediend wegens moord resp. doodslag op Wolfgang Grams tegen 
onbekend. 

1. Op grond van het ter tafel liggende voorlopige sectierapport van 
het instituut voor forensische geneeskunde van de medische universi
teit te Lübeck staat vast, dat de dodelijke hoofdverwonding van 
Wolfgang Grams het resultaat is'van een op het hoofd gezet schot of 
door een schot van zeer dichtbij in de rechterslaap. Het rapport 
spreekt van een verwonding 4, 5 cm boven het rechteroor in het gebied 
van de slaap, waar een uitgestanste beschadiging aanwezig is met een 
doorsnede van 1,5 cm. (een stans is de afdruk van de het mondingspro
fiel van een wapen.vert) Verder wordt aangevoerd dat zich rondom de 
schotbeschadiging op het bot zwart-bruine plekken in de zin van kruit 
bevinden. Deze bevindingen laten er geen twijfel aan bestaan dat de 
beschreven hoofdverwonding op de bovenbeschreven wijze tot stand moet 
zijn gekomen. 

2. Uit de inmiddels ter tafel liggende verklaring onder ede van een 
ooggetuige over de gebeurtenissen in Bad Kleinen op 27 .06.93 is te 
vernemen: "De man (bedoeld wordt Wolfgang Grams) lag roerloos op het 
spoor ... ik dacht al dat Grams dood was. Toen kwamen twee beambten 
op de roerloos liggende Grams af. De ene beambte bukte zich en schoot 
vanuit de onmiddellijke nabijheid meerdere malen op Grams . Daarbij 
zag die er al als dood uit. öe beambte richtte op het hoofd en schoot 
van zeer dichtbij, e nkele centimeters van het hoofd van Grams 
verwijderd." 
Door de onder plechtige ede afgelègde verklaring van de ooggetuige 
wordt de uitslag van het eerste sectierapport beves tigd. 
Er wordt op gewezen dat de getuige haar verklaring al op zondagavond, 
dus op de dag van het misdrijf, op het politiebureau in Bad Kleinen 
heeft laten optekenen. 

3. De gevoerde informatiepolitiek van het openbaar ministerie is er 
een sprekend getuigenis van, dat met het oog op de omstandigheden , 
die tot de dood van Wolfgang Grams geleid hebben, alles gedaan werd 
e n wordt om het feitelijke gebeuren te verheimelijken. 
Pas nadat Birgit Hogefeld haar verklaring voor de onderzoeksrechter 
van het BGH (Bundesgerichtshof = hoogste federale gerechtshof) had 
afgelegd en deze fundamenteel in strijd was met de versie van he t 
openbaar miniterie, zag het openbaar ministerie zich genoodzaakt een 
tweede versie over het gebeuren bekend te maken . 
Verder werd ook aan de professor die de s ectie leidde geen informatie 
doorgegeven , dat het bij de doding van de heer Grams om een opgezet 
o f in de directe nabijheid afgevuurd hoofdschot ging. Pas door de 
sectie werd dit feit bekend. Het doorgeven van deze informatie aan 
de lijkschouwer voor de opening van het lijk had deze van te voren 
de mogelijkheid gegeven gerichtere aandacht te schenken aan de 
hoofdwond. Ook het achterhouden van deze informatie voor de gerechts
artsen spreekt voor zich. 
Het verzwijgen van essentiele onderzoeksresultaten , zoals de 
verklaring van de hiervoor geciteerde getuige, onder gelijktijdige 
handhaving van onjuiste informatie zoals dat mevrouw Hogefeld als 
eerste het vuur zou hebben geopend, laat zich nie t motiveren met 
redenen dat het l opende onderzoek en de opsporing belemmerd zouden 
kunnen worden. Het gaat hier veeleer om een bewuste desinformering 
van de publieke opinie door het openbaar ministerie. 

\( 

BERICHT UIT KEULEN 

We treuren om Wolfgang Grams, kameraad uit de RAF, vermoord op 27.6 

Birgit Hogefeld en Wolfgang Grams hebben vele jaren gestreden in de 
RAF. Op zondag 27 j uni werden ze door een GSG-9-eenheid staande 
gehouden . Birgit werd meteen overweldigd en gearresteerd. Wolfgang 
rende de hoek om - dan wordt hi j doodgeschoten. Ondertussen is 
duidelijk : hij werd VERMOORD!! 
Hij werd door een hoofdschot gedood, nadat hij al , zwaargewond door 
meerdere schoten, op de grond lag . Een GSG- 9-killer zette hem een 
pistool op de slaap en schoot Wolfgang dood. 
Dat blijkt overduidelijk uit het onderzoek van zijn dode lichaam -
hij heeft drukplaatsen en kruitsporen van het opgezette smeriswapen 
op de slaap. Ook een getuigenverklaring, die vanavond op TV wordt 
uitgezonden (Monitor) bevestigt git verloop . 
De verdere omstandigheden van de arrestatie zijn nog onduidelijk, 
bijv. of Wolfgang überhaupt geschoten heeft. (In de pers staat 
ondertussen, na alle .. lta:ugens van het openbaar ministerie van de 
laatste dagen, dat hij slechts heeft ·teruggeschoten.) 
Na de arres'tatie van Birgit en de moord op Wolfgang bestormde de 
smeris diverse woningen in Frankfurt, Wiesbaden, Dortmund , Gelsenkir
chen , Düsseldorf ... met getrokken machinepistolen, ingeslagen deuren, 
het dreigement springstoffen te gebruiken, de gearresteerden werden 
zakken over het hoofd getrokken . De motivatie, ze zouden RAF-leden 
zoeken, is slechts een voorwendsel voor hun terreur - omdat ze 
precies weten dat ze bij deze mensen van links, die ze deels 
dagenlang hebben geobserveerd, nooit iets zullen vinden . 

We zijn vol treurnis en woede over de moord op Wolfgang! 
We zijn vol haat t egen de s kinheads met stropdassen in Bonn en hun 
GSG- 9-killertroepen! 
Wolfgang was een van ons - vele jaren heeft hij legaal binnen links 
gewerkt - hij kraakte begin jaren '80 huizen , gestreden in de 
anti-kernenergiebeweging en tegen de startbaan-west, verze t gepleegd 
tegen de moordende wapenwedloop van de NAVO en de stationering van 
middenlange- afstandsraketten.· 
Toen is hij bij de RAF gegaan. 
Hij heeft zijn leven ingezet voor een wereld zonder uitbuiting en on
derdrukking, zonder fascisme en oorlog - en daarvoor is hij gestorven 

ZET TREURNIS EN WOEDE OH IN VERZET!! 



REDE VAN DE AUTONOME ANTIFA (M) OP DE LANDELIJKE DEMONSTRATIE 
"WIJ TREUREN OM DE VERMOORDE WOLGANG GAAMS" , OP 10 JULI IN W}ESBADEN 

Beste vriendinnen en vriendinnen, kameradinnen en kameraden! 

Wolfgang Grams is dood. 
Zondag 27 juni werd Wolfgang Grams in het Mecklenburgse Bad Kleinen 
door s merissen van de killer-eenheid GSG9 doodgeschoten. Birgit 
Hogefeld, zijn kameradin en vriendin sinds vele jaren, werd gearres
teerd en de maandag daarop voorgeleid aan de onderzoeksrechter van 
het Bundesgerichtshof (hoogste federale gerechtshof) in Karlsruhe. 
Ze zit nu in de bajes va~. Frankfurt/Pre~ngesheim. 

Het doodschieten van Wolfgang Grams beantwoordt aan de berekendheid 
van de staatsveiligheidsdienst, het was geen "vergissing" of de 
"individuele daad" van een doorgedraaide GSG9- funktionaris. Het was 
ook geen zel fmoord. 
Geen enkel leugen is te s merig om niet in de publiciteit gegooid te 
worden, geen enkele constructie te onhoudbaar opdat de geschiedenis 
altijd de geschiedenis van de machthebbers zal blijven. 

Achter het neerschieten van Wolfgang Grams, de arrestatie van Birgit 
Hogefeld en de een dag later over het hele land plaatsgevonden 
huiszoekingen staat een apparaat wiens taak het is , de bestaande 
machtsverhoudingen in stand te houden, e n dat zich tot doel heeft 
gesteld, linkse, revolutionaire oppositie te pacificeren of 
gewoonweg fysiek te vernietigen . 
Het doodschieten van Wolfgang Grams door de politie was om de dooie 
dood geen "afschuwelijk op zichzelf staand incident in de geschiede
nis van de BRD" zoals op veel plaatsen te lezen was. Sinds het 
bestaan van de BRD zijn in dit land vele mensen door de veiligheids
die nst gedood. We willen op deze plaats herinneren aan de kameradin
nen en kameraden die het slachtoffer van een gerichte executie zijn 
geworden: 

Petra Schelm, Hamburg 15 juli 1971; Georg von Rauch, Berlin 4 
december 1971; Thomas Weissbecker, Augsburg 2 maart 1972; Ulrich 
Wessel, Stockholm 25 april 1975; Philipp Werner Sauber, Köln 9 mei 
1975; Ulrike Meinhof, stuttgart- Stammheim 8 mei 1976; Wilfried Böse, 
JO juni 1976; Andreas Baader, Jan-Carl Raspe en Gudrun Ensslin, 
Stuttgart-Stammheim 18 oktober 1977; Ingrid Schube rt , Stadelheim 12 
november 1977 ; Willy-Peter stoll, Düsseldorf 6 november 1978; Michael 
Knoll, Dortmund 25 november 1978 ; Elisabeth van Dyck, Nürnberg 4 mei 
1979. 

Van een staat die zich in zijn geschiedenis aan meer dan 30-voudige 
moord op de linkse oppositie schuldig heeft gemaakt en die zelfs de 
dood van zijn eigen s merissen op de koop toe neemt, valt niets anders 
te verwachten dan de gebeurtenissen in Bad Kleinen. Voor het 
repressieapparaat van een imperialistische staat zal de vijand altijd 
links staan. Dit apparaat valt niet te hervormen. 

Daaraan veranderen ook het aftreden van Seiters en Von Stahl niets . 
Hun enige fout was dat ze zichzelf en de bloedige politieinzet slecht 
konden verkopen. Maar met het omruilen van de top, zal de rest van 
de politiestaat-ijsberg niet wegsmelten. Het moet een reëele poltieke 
taak van heel links zijn ervoor te strijden dat het projekt "glazen 
mens" geen werkelijkheid wordt. De grote afluisteractie mag n~et 
legaal worden, de bijzondere/s peciale politieeenheden mogen niet 
uitgebouwd worde n , maar horen afgeschaft te worden. 

onafhankelijk van de cesuur die de RAF in haar geschiedenis hee ft 
gemaakt door haar verklaring van April vorig jaar waarin ze de 
escala tie i n de verhouding tot de staat terug neemt, worden de 
vernietigende bajesomstandigheden verder doorgevoerd, worden de 

' 
straffen met nieuwe processen nog verder opgedreven, om de gevangenen 
in de bajes levend te begraven. De RAF had een antwoord van de staat 
verwacht. De executie van Wolfgang Grams was een ondubbelzinnig 
antwoord . 

Voor ons, de Autonome Antifa (M), is het een belangrijke taak de 
vrijheid ·van de politieke gevangenen te bevechten en verdere 
arrestaties te verhinderen. Dit kan alleen bereikt worden door een 
de deelstri jden overstijgende, gemeenschappeli jke inspanning van 
geheel links. We moeten begrijpen dat het geen zin heeft als ieder 
deelgebied zich enkel om zijn eigen gevangenen bekommert . Als we hier 
wat bereiken willen moet de eis tot vrijheid voor alle revolutionaire 
gevangenen met de politiek van alle deelgebieden worden verbonden . 
Want het juridiscche en politiële instrumentarium dat de BRD in de 
loop van haar geschiedenis vergaard heeft, kan te allen tijde ingezet 
worden ter bestrijding van om het even w~lke politieke oppositie. 

OÓk het autonome antifascisme wordt door criminalisering getroffen. 
Van 6 januari 1993 tot 28 mei 1993 zat Gunther, een antifascist uit 
Wiesbaden, in vorarrest. In de motivering heette het onder andere dat 
Gunther lid zou zijn van een "antinationale en socialistische 
groepering" . In de komende herfst staat· hem een proces te wachten. 

Ook tegen de Autonome Antifa (M) in Göttingen lopen onderzoeken op 
grond van Par . 129a , en het lijkt enkel een kwestie van tijd tot de 
repressieschroef vewrder wordt aangedraaid . Wij willen arrestaties 
het hoofd bieden door ons niet in een getto terug te. trekken maar 
door in het offensief te gaan, het publiciteitswerkte intensiveren 
en het organiseringsproces vooruit te brengen . 

Voor de politiek van de Autonome Antifa (M) was en is daarom het 
deba t over een landelijke organisering een wezenlijk punt . samen met 
a ndere groepen in de BRD mondde deze diskussie inmiddels uit in de 
organisatie "Antifascistische Aktion/Bundesweite Organisation" . 
Een organisatie die naar buiten toe waarneembaar is, die voortdurend 
en bindend werkt, maakt het voor veel mensen mogelijk zich i n de 
politieke s trijd effektief in te zetten en het staatsapparaat 
doeltreffend te bestrijden . 

Wat het organiseringsproces betreft pleiten w1J niet voor het 
opheffen van de d eelgebieden ten (on)gunste van een politieke prak
tijk die in de t oekomst door iedereen gevolgd moet worden. Diegenen, 
die verder verzet zullen plegen hebben zich onder elkaar solidair te 
gedragen , ook als verschillende wegen bewandeld worden. Dat sluit 
echter geenszins een linkse eenheid uit, zonder welke wij ons 
gemeenschappelijk doel, het systeem omverwerpen, niet nader zullen 
komen . 

Antifascisme betekent voor ons, jezelf als deel van een geheel te 
zien en in een samenhang te plaatsen; het betekent strijd tegen het 
imperialistische systeem, betekent strijden op basis van een 
organisatie die meer is dan antifa alleen. 

SAMEN DE STRIJD VOOR BEVRIJDING ORGANISEREN 
ONMIDDELLIJKE OPHEFFING VAN GSG9, AFSCHAFFING 
POLITIEENHEDEN ALSOOK DE POLITIERESERVE ! 
VRIJHEID VOOR ALLE GEVANGENEN UIT RAF, VERZET EN ANTIFA 
WIJ GROETEN DE POLITIEKE GEVANGENEN! 



PERSVERKLARING OVER DE HUISZOEKINGEN IN FRANKFURT OP 28.06.93 

In de vroege ochtend van 28 juni, na de arrestatie van Birgit 
Hogefeld en de moord op Wolfgang Grams aan het meer van Schwerin, 
werden o.a. in Frankfu~t 6 woningen om ongeveer 4.30 uur overvallen 
door vermomde smerissen van SEK of MEK (Sonder- resp. Mobiles 
Einsatzkommando). 

In alle gevallen werden zowel de huisdeuren alsook de woningdeuren 
opengebroken of ingetrapt. De actie verliep op militaire en snelle 
wijze . Bij de meeste, nog slapende bewonersters en aanwezige gasten 
werden machinegeweren op het hoofd gezet voor ze gewekt werden. Er 
werden doeken om hun hoofd gebonden en zè moesten ofwel met de handen 
omhoog tegen de muur staan of werden op de buik liggend geboeid . 
Meerdere personen konden zich niet aankleden en moesten gedurende de 
hele actie naakt blijven. Een reden voor de overval werd niet 
genoemd . Er kon ook geen huiszoekingsbevel ingezien worden. 

In twee gevallen bestormden de overval-kommando's de t ';;genoverliggen
de woningen. In een van deze "verkeerde woningen" woont een ouder 
buitenlands echtpaar, dat zich bijna doodschrok omdat ze dachten dat 
het een fascistische overval was. Ze werden tegen de muur gezet en 
ook na het hulpgeroep van de vrouw maakten ze zich niet als bijzonde
re kommandogroep bekend. 
In de andere woning woont een gezin met een klein kind. 
Na tien minuten vertrokken de kommando's. Ze werden vervangen door 
politie en politieke politie van K 41. 
Voor een deel werd toen aan de bewonersters de reden voor de overval 
genoemd: "Er dreigt gevaar vanwege een politiemoord aan het mee r van 
Schwerin. Heeft u het nieuws niet gezien?" 

De betroffen personen zullen aangifte doen wegens zaakbeschadiging, 
huisvredebreuk en bedreiging met geweld . De buitenlandse familie wil 
dat tot nu toe niet doen, omdat ze bang zijn dat de politie daarvoor 
wraak zal nemen. 
Deze angst spreekt boekdelen over de fascistische en racistische 
situatie in dit land. 

Voor een zevende huis was masaal poli tie gestationeerd, die twee 
bewoners die het huis verlieten vastnamen. Pas na enkele uren werden 
ze weer vrijgelaten. 

In het hele land werden woningen overvallen. Meerdere woningen in 
Wiesbaden, en één in Kiel, in Dortmund en Gelsenkirchen zijn ons 
bekend. In Gelsenkirchen en Dortmund zijn drie personen in voorlopige 
hechtenis genomen maar na enkele uren weer vrijgelaten . 

De gebeurtenissen aan het meer van Schwerin en de daarmee samenhan
gende huiszoekingen maken weer eens duidelijk dat deze staat linkse 
politiek met alle middelen bestrijdt . 
Alle mensen die zich niet door de wereldwijde reaktionaire ontwikke
ling laten intimideren of ontmoedigen, zullen met het geweld van deze 
staat en zijn organen geconfronteerd worden. Waren het gisteren de 
Koerdische mensen die voor een eigen staat en voor hun e igen cultuur 
vechten, zijn het vandaag militanten die tegen fascisme, rac isme, 
isolering en voor een beter leven strijden. 
Dat buitenlandse mens en ook bij nader toezien geen onderscheid kunnen 
zien tussen fascisten en vermomde smerissen toont nog eens te meer 
het politieke klimaat in dit Duitsland. 

WIJ ZIJN BEDROEFD EN WOEDEND OVER DE MOORD OP WOLFGANG GRAMS!!! 
WIJ ZIJN. WOEDEND OVER DE ARRESTATIE VAN BIRGIT HOGEFELD!!l 

' 

ADRESSENLIJST POLITIEKE GEVANGENEN UIT RAF EN VERZET 

- Irmgard Möller, Christine Kuby, Hanna Krabbe (Gevangenen uit RAF) 
Marliring 41 , 23566 Lübeck 

- Knut Folkerts, Karl-Heinz Dellwo Lutz Taufer(Gevangenen uit RAF) 
Trift 14, 29221 Cel le ' 

- Rico Prauss (Gevangene uit het verzet) 
Umlostr. 100, 33649 Bielefeld 

- Heidi Schulz, Sieglinde Hofmann (Gevangenen uit RAF) , 
Andrea Sievering (Gevange ne uit het verzet) 
Rochusstr. 350 , 50827 Kö ln 

- Norbert Hofmeier (Gevangene uit het verzet) 
Stefan Wisniewski (Gevangenen uit de RAF) ' 
Krilinmede J, 44791 Bochum 

- Klaus Viehmann (Gevange ne uit de Bewegung 2.juni) 
Langenwiedenweg 46, 33415 Werl · 

- He;mut Pohl, Rolf-Cle~ens Wagner (Gevangenen uit de RAF) , 
Ali Jansen, Stefan Feifel , Sven Schmid {Gevangenen uit het verzet) 
Paradeplatz 5 , 34613 Schwalmstadt 

- Eva Haule (Gevangene uit de RAF), 
Sigr id Happe, Gabi Hanka (Gevangenen ui t het verzet ) 
Obere Kreuzäc kerstr. 4, 60435 Frankfurt/M 

- Rolf Heissl er (Gevangene ui t de RAF) 
Ludwigshafene rstr. 20 , 67227 Frankenthal 

- Christian Klar (Geva ngene ui t de RAF) 
Postfach 2580, 76646 Bruchsal 

- Brigitte Hohnhaupt (Gevangene uit de RAF ) 
Münc hner Str. 33, 86551 Aichach 

- Ingrid Jakobsmeier (gevangene uit 
Aspergerstr . 60, 70439 Stuutgar t 
Birgit Hogefeld 
über Ermittlungsrichter bei m BGH 
Herrenstrasse 45a, Karl sruhe 



"MENSEN DIE WEIGEREN DE STRIJD TE BEEINDIGEN· 

ZIJ WINNEN OF ZE STERVEN, 

I 

IN PLAATS VAN TE VERLIEZEN EN TE STERVEN" 

Holger Meins 


