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Ja, daar zijn we weer. 
::oezo ·.1e ? 27 Va!l. àe 29 
~edewerkersters ~ebben er de 
brui aan gegeven en zijn met 
hun 3VD- relaties naar de 
Costa del Sol en andere vre
seli jk vervele~de zoz:..~ebrand 
stinkende oor~en vertrokken. 
Jaja, daarom wilden zij na
tuurlijk een nieuwe lokatie 
=et a:;::2.e:;el :-1anè.en om te be
ki jken ~oe bruin/zwart ze d i t 
jae.r zijn geworden. 

De bisschoppen van MUnster zijn 
Grunn weer eens uitgeschopt, 
evenals in 1672. 
Zouden ze toenderti jd ook 
ieder jaar 3ommen Berend met 
een ker:nis hebben geëerd? 
net bleek trouwens dat ze 
toen ook al van het fenomeen 
verfbommen gehoord hadden , 
alleen gebruikten ze die 
toen oc hun cening te geven 
over ~et verschi jnsel 'fanfares • 
(die op onm6gelijke tijden 
moeten laten weten dat zij er 
ook nog zijn) En er zijn ons 
beric~ten ~er ore gekomen 
dat die geschiedenis zich 
augustus 1994 toch echt wel 
gaat herhalen ! 

~n verder is er 18 september 
DE blokkade en demo van de 
nieuwste plek van justitie 

Zoals de meeste mensen 
li jk vel weten is j kr 
de kraneweg 1 en de l<lilt'k 
lange weg geweest. De kr " 
:;,as na de derde keer tn voo1• 
:::eerdere mensen ,rel d on 

,±;•·· . vastzitten. Jon:1 r In ...: •~i-· 26 augustus :nooet ri .. ,::. :':· van de krakerot r v \ 
· ·· .. de t weede krno..k •1oó1 -

~.-:-.~- komen wegens hu1 vr d•• 
~ 1.-P - breuk, vernielin 111 O• 

· voorts. De zaak is ~u1opP• 
neerd vanwege een u.1.t.prnak 
van het europese ho! d t btj 

om vluchtelingen t e dumpen. _,_ _ _,,_ 

dit soort gevallen de 
daderster binnen 15 maMden 

moet voorkomen. De do.g v&n 
het proces was na 15 en een 

Dit gaat gebeuren in leeuwarden 
en men hoopt op honderden 
zo niet duizenden vluchte-
1.ingensympathisanten. 
Komt 3.llen in grote getalen! 
(verderoo in dit chaotisch 
blad staàt hierover meer) 

Tevens is er oo 18 seotem
ber opnieuw ee; stude;ten/ 
scholierendemo . Dit keer 
in Amsterdam. Jordt dus 
een drukke zaterdag , die 
18de september !! 

halve maand. a1daor --·----.--- - -
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WIE ZIJN WIJ ? 

We zijn een enthousiaste 
groep vrijwi~ligers die zich 
bezig houden met speculatie. 
woningnood en woonrecht . We 
willen aantonen dat het niet 
moeilijk is om aan een huis 
te komen. En we willen mensen 
bijstaan die problemen hebben 
met hun huisbaas of de knok
ploeg van de huisbaas. Ieder
een heeft recht op goede en 
passende woonruimte. Van 
makelaarft. gemeente. kamerbe
middel ingsburo's en huisjes
melkers heb je niet veel te 
verwachten . Daarom ZlJn wij 
er. 

uw 

KRAAKSPREEKUUR 

ADVISEERT. 

Kom eens langs op donderdag
middag tussen 4 en 6 uur in 
het 

Vredes Informatie Centrum 

Steentilstraat 38 

Groningen. 

KRAAKSPREEKUUR: ALWEER IN DE 
WEER MET RAAD EN DAAD 

In deze rolder willen we iets 
u itleggen over het kraken van 
hu1zen. Er bestaan nogal wat 
misverstanden over kraken. We 
willen met deze folder mensen 
er op wijzen dat er een 
kraakspreekuur bestaat. die 
Je kan helpen met problemen 
die je tegenkomt tiJdens he t 
(nog niet) wonen. 

Even een paar dingen op een 
rijtje zetten: 

WAAROM KRAKEN? 

Er zijn veel mensen. Jonge 
mensen, oude mensen. studen
ten. die woonruimte zoeken. 
Wij hoeven niet te vertellen 
hoè moeil1jk dat is. vooral 
als Je met meer mensen een 
hu1s zoekt. Doordat er een 
groot kamer/woning tekort 
1s. 1s het voor hu1seigenaren 
rnogeliJk om mensen tegen 
Jlkoor uit te spelen. Steeds 
hogere huren, slecht onder
houd en ondermiJning van je 
rechten zijn hiervan het ge
volg. En dat terwiJl er 
zoveel huizen leegstaan ... 
leegstaande huizen kunnen 
gekraakt worden. geen Jast 
meer van vervelende huurba
zen. belachelijk hoge huren. 

enz. Daar staat tegenover. 
dat het wel tijd en energie 
kost om een huis bewoonbaar 
te maken. maar dat verschilt 
per huis en heb je zelf in de 
hand. 
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Je bepaalt zelf wat Je 

met Je hu1s doet (geen huur
baas. d1e Je op je vingers 
kijkt als je een spiJker in 
de muur slaat . . .. hartstikke 
leuk!). Je betaalt geen huur . 
Dit houdt niet in dat kraken 
helemaal niks kost. onderhoud 
en opknappen komen voor je 
eigen reken1ng en gas. licht 
en water is (meestal) ook 
niet gratis. 

KRAKEN IS NIET VERBODEN ! 

Er bestaan veel vooroordelen 
tegen kraken . D1e gaan we nu 
de wereld uit helpen. Kraken 
is NIET illegaal. De politie 
mag je er niet zomaar uit
gooien. (De huiseigenaar 
trou~ens ook niet). Je krijgt 
WEL gas & licht als Je in een 
kraakpand woont . Krakersters 
zorgen niet voor meer of 
minder overlast dan huurder
sters. Het verschil tussen 
een huurderster en een 
krakerster is alleen dat de 
één een kontrakt heeft en de 
ander niet. maar ze vallen 
allebei onder de bescherming 
van het woonrecht . 
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HOE WERKT HET 7 

(1) Je z1et een mooi l eeg 
huis. 
(2) Je gaat naar het kraak
spreekuur voor info & overleg 
(3) Je prikt een datum 
(4) Je gaat naar binnen 
(5) De politie komt langs om 
leegstand te konstateren 
(6) JE WOONT ! ! 

D1t is een iets versimpelde 
voorstelling. meestal zijn er 
nog wel een paar dingen waar 
Je op moet letten. maar 
hierover kan het spreekuur Je 
alles vertellen. 





De Snor deel 2 
Toen wij in de 'Leet In Chaos' van 1 0-8-93 
lazen over de ontruiming van een kraakpand in 
De Snor was onze verontwaardigng groot Als 
huiseigenaren de wet respecteren als het gaat 
om eigendomsrecht moeten ze dit ook doen 
als het gaat om woonrecht Je respecteert de 
wet of je respecteert hem/haar niet Daarom 
hebben we op vri1dagavond 13 augustus een 
huiszoekng uitgevoerd op het adres Verlengde 
Feithstraat 19, de woning van een van de 
eigenaren, Jan de Jonge. We hebb en ter 
plaatse enige goederen in beslag genomen. 
Hieronder bevonden zich o.a de administratie 
van zijn bedrijf, persoonlijke goederen zoals 
notities en krantenknipsels en foto's, een 
hoeveelheid contant geld, en natuurlijk zijn 
videorecorder. We hopen dat hij hierdoor 
begint te beseffen wat het voor de 
bewonersgroep van De Snor heeft betekend 
om plotseling op straat te staan zonder huis, 
persoonlijke bezittingen en zonder het gevoel 
vemg even met thuis te kunnen Zijn. Ook al is hij 
waarschijnlijk wel verzekerd tegen huiszoeking 
en inbeslagname, dan nog is hij het gevoel van 
veilig even weggaan en de deur op slot doen 
voorgoed kwiil 

Om te beginnen klopt het niet dat Jan de 
Jonge getrouwt is met de zus van W im 
Hamming. Ze wonen alleen maar samen. De 
zus van Wim Hamming heet Miep Hammlng, 
en is vroeger getrouwt geweest met Jaap 
Elzinga Deze Jaap is eigenaar van de grootste 
amekwmkel van Noord-Nederland, Sunligh~ 
adres: Ulgersmaweg 22. Hier werkt Miep ook 
als verkoopster. Verder is ze vaak te vinden op 
de renbaan, want ze heeft drie renpaarden 
waar ze veel van houdt Haar broer Wim doet 
ook iets m et paarden. Hij rijdt erop en heeft in 
1 969 een hoge prijs gewonnen. Leuk voor 
hem. Het zit een beetje in de famifie, want papa 
Hamming was vroeger ook jockey, en heeft in 
1 960 een hoge prijs gewonnen de werd 
uitgereikt door pr1ns Bernhard. Hier Is hij erg 
trots op. De krantenknipsels hierover zijn er 
helaas niet meer: 
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Jan de Jonge is m elkboer. Hij heeft niet echt 
een winkel maar rijdt door de stad om vrij grote 
bestellingen af te leveren bij bedrijven (o.a PTT 
Hereweg, Volkshuisvesting Damsterdiep, 
Rabobank, water1eicingbedrijven en een 
heleboel schoolkantines). Het adres van zir, 
bedri~ is Tulndorpweg 47 in Haren. Teleloon 
050-343873 of 050-343658. 
Ook heeft Jan een boel huizen. We noemen er 
een paar: 
" Bloemstraat 8 
* Bloemstraat 39-39A 
• Nw. Ebbingestraat 141 -1 41 A (persion voor 1 O 

personen) 
• Kollstraat 1 4 
• Nieuwstraat 113-1138 
* Boterdep 1 6 
" Wumoesstraat 24 
* De Snor 14-16 
• woonboo~e Hoendiep, kenteken: BL-46-ZD 
Dan zijn er nog een paar huizen waa-van het 
niet zeker is ot die van Jan de Jonge zijn en dat 
zijn: " A. van Solmsstraat 7a 

• Korrevveg 51 b 
• .èNarteweg 4 

Jan houdt veel van zijn werk. Gelukkig heeft hij 
hiervoor een aparte auto. Hij heeft er dus twee. 
Hierover later meer. 

Revolutionair Commando "Vrijdag de Dertiende" 
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1 He: 1 1:::, SOMS OPPASSEN IN DIT WERELDJE ' l 
• . • 2.S ~8 ., )'. 

l?©li~ié :~1aa:ti.1~átistische . 
-fättob~ffops:·~ogl~-~-~~---~ 

-o-ngemoe1 
GAONINGIN. Tegenwoordig drHgf 
M n 11eeda grotere bevolklngagroep 
met trola "" trendy tattoo, terwlfl 
deze eeuwige ac:hllderlngen nog niet 
Mns zo lang geleden exclusief 
voortMhouden w•r• n aan soldaten 
an zeebonken, die blf voorkeur 
klntlak• 'tr>kara' en 'moedera' 
neten Hnbtengen. Toch kunnen 
lnmktdel1 ook minder onac:huldlge 
ló1n1 an 1ymbolen 111 de populelra 
Indianen en dolfl)nen Ingeprikt 
wo,den, zo IHrde een rond9ang van 
' I Stadablad leng• de Groninger 
tattoo-ac:ene. 
"Zeker lwH of drie 1hop1 hier In de 
atad tatofren bljvoorbeekt 
hakenllrulzen en d•t 1oot1 dingen", 
weet H. SulvNr, de e'9enaar ven 

• Tattoo Shop Groningen Hn het 
Zulderdlep. 
En Sulveer voegt er mysf.erleua Hn 
toe: .,r.cur Ik zeg niet welke an ze 
hebben ze nlel Hn de wand hangen 
on ze staen ooi! niet In de lole>
boeken". Ofochoon de tahoo-bHI 
met verve meldt dat 'neo-nazi', met 
Hn ac:hop ufl mlJn zeek gezel 
worden', gingen bi) hem do 1l1nen 

afgelopen wMk door de rvllen. - Hij heeft normen. Op gezichten ~ -
De anonieme daden vermoedden dat handen tatoërt hij bijvoorbttld echt 

1 
juist deze neo-nui"s tot de klanten· niet. · - - 1 , • 
kring van Tattoo Shop Groningen ~ ..Als je daar eenma:il aan begint. dan 
hoorden. ..Nou ... lda:igt Suiveer wur. is het hek van de dam ... En haken· 
•• dan hadden ze dus pttdes mooi de kruizen? Rlnto peinst er niet over . . Jk 
verkeerde. want daar houd Ik mij ab- kan me gewoon niet voorstellen. dat 
sol1111t niet mee bezig", Op de deur mensen na ólllcs wat er in de oorlog 
van diens rattoo-nering is dan ook gebeurt is. daarmee willen rondlo
een duidelijk bordje ungebracht mee pen. Dat doen we sowieso dus niet'". 
de korte medeling dat hier geen ha· Rlnto Is het overigens eens met de 
kenkrulzen gezet worden. e-venals an· schatting van collega Suiveer f de eni· 
dere symbolen die kwetsend kunnen ge waar lk contaet mee heb1 dat twee 
iijn. à drie shops ln de stad zich daar wel 

---Oppassen--
Enkele deuren verderop. un de o~r
kant van het Zuiderdiep. is Rinto·s 
Tattoo Shop gevestigd. waar de nieu· 
we CD van Aerosmith knal.hard uit de 
speakers giert en een klant met ee.n 
paardestnat ongeduldig op de bank 
se.huift, ln afwachting van nog een 
tattoo. Rlnto himself zet persoonlijk 
de wereld aan bonte afbeel-dl.ngen, 
varii'l!nd van Jews tot James Brown 
en v;,n draken tot stripfiguren. Het 
spectrum is oneindig. Maar. zo laat 
uitbater Rinto weten. niet alles kan. 

mee berlghouden. .Ik kan het altijd 
herkennen aan de sdJI van de tat· 
too·s. dan weet je meestal wel wie 
hem gezet heeft". Maar ook Rinto is 
huiverig om expliciet namen te noe
men. .Jn dit wereldje moet je soms 1 

oppassen ... is dle.ns ervaring. 

--Speciaal verzocbt-
Rlnto heeft het namelljk 2e.lf aan den 
lij~ ondervonden. En hij heeft ge
leenl. Na enig ve.ldwerk en een simpel 
rekensommetje komt ·t Stadsblad 
zelf echter tot de voorzichtige condu· l 
sie dat ongeveer de helft van de tat· 

-r.: .J'~ -

v. 

too-shops in Groningen zonder be
zwa3r fascistische symbolen zeL 
Want de sud telt momenteel vijf tal· 
too-2aken.. wurvan de genoemde 
twee pertinent weigeren swutika"s 
te prikken. 

_(:,-·· <,., ,,·~ 
::-·~ ·. . . ,, ) 

Blij~n er volgens andere anonieme 
bronnen drie over: twee doen het vol· 
gens de.u ingMjden wurschijnlijk 
zeker en bij de derde hangt her maar 
af van w;., op dat moment d• tattoo·s 
zeL Er moet dan wel speciaal om vu
zocht worden. want deze shops lopen 
er niet mee. te koop. 
Maar sommige milieu·s :tij n klein ge
noeg. ontdekte deze krant. De politie 
ziet e-venwel vooralsnog geen enkele 
aanleiding om deze praktijken aan t• 
pakken. aldus voorllchte.r Arjan van 
der Leur .• Ons heeft nog nooit een 
klacht of een me1ding bereikt over 
tatt~shops die mogelijk racistische , ,.. 
tekens zouden aanbrengen en daar-
om doen we dus simpelweg geen on· 
derzoek. hoewt,I rascisme en anti-se
mitisme bij ons wel een speerpunt in 
het beleid zijn. Maar bij de politie is 
hi"r nog he~maaJ niks over bekend'". J 

' 
Naar aanle1d1ng van het kommentaar in de NN over een poster 
met naam , adres en kenteken van een aanrander het volgende: 

l . Ik zou als lifster/kamerzoekster erg blij ziJn met kente
ken/adres van iemand waarbjj je als vrouw beter niet kunt 
instappen of op bezoek gaan . Als vrouw die zeer regelmatig 
alleen gelift heeft heb ik verschillende malen vervelende 
ervaringen gehad, varierend van dubbelzinnige opmerkingen, het 
"handje naast je op de stoel", tot lui die zich naast je 
gingen aftrekken of regelrechte pogingen tot aanranding, die 
alleen door het veroorzaken van een balbreuk bij pogingen 
bleven. Wat dat aangaat zou er maar eens een brochure met 
kentekens e.d. moeten komen voor liftersters ; vergelijkbaar 
met "Erkende nazi's in Nederland". Deze zou alleen heel wat 
dikker worden, vrees ik. Ik zie een dergelijke poster dan ook 
niet als een wraakaktie maar als het geven van informatie. 

2. Waarom gedragen mensen zich zo anders ten opzichte van 
fascisme/racisme en sex1sme? Fascisten moeten op alle fronten 
en met alle middelen bestreden worqen, dus is alles geoor
loofd. Namen en adressen publiceren, posters maken (Gerrit 
Gerritsma), en over een poster met naam en adres van een 
aanrander wordt dan opeens moeilijk gedaan????? Wat dat aan
gaat lijkt het een beetje op de diskussie over teksten van 
bands: een racistische of homofobische tekst daar wordt , 
terecht trouwens, een hoop diskuss1e over gevoerd (Guns e n 
Roses), maar o ver sexistische teksten wordt een stuk moeilij
ker gedaan. Tja, dat zijn ook zoveel bands, nie t waar. Tot nu 
toe weet ik van 1 pamflet, uitgedeeld bij een concert van de 
Dwarves, wa t zich specifiek ric htte op sexistische teksten. De 
hoeveelheid papier besteed aan racistische e.d . t eksten is een 
flink stuk groter. Alleen omdat sexueel geweld vaker voorkomt 
is nog geen reden om er niet net zo heftig en mee dezelfde 
middelen tegen te vechten als tegen fascistisch geweld. 

Als laatste: ik ga er vanuit dat, •als je een dergelijke poster 
met een dergelijke oproep maakt, je niet werkeloos langs de 
kant gaat zitten afwachten hoe anderen zo'n persoon aanpakken. 

MENSEN OPGEPAST! " 

VROUWEN EN MEIDE~ 

OPGEPAST 

DUI 'll # T WA.LT ••CMa1illN t# .lc»JGI lUlDO U.S"TIC 
10,A. (AAIIIOUfWDIN r,, 1.tn'STll:UI "'.I u,utT lt .Uli ,,, "Il WUT ""T UJ JltOc. "''" 
o, ll.lN GlWntN NUrT,., 
Nll., 01:Zt CUIOITIUOI NAHI.U Tt s-ro,,u. 11 
LOPUt U AL GUM)IG 'IAJI IOHDI 
1'AAft1 ... ........,__ 

~~PUATJ t .......,... 

w11a 1 ---IIU>Ulll llOIIO 4UT01 ~ 

STOP SEKSUEEL GEWELD!!! ATTACK!'' 

In hel llnks-radlcale W9<eldfe clrcU4Mrt sinds 
kort een pamftet wa.,_ de anonieme afzen
der oproept Hn man aan Ie paklcen. Deze man 
zou "llrouwen en Jonge melden lastig vallen. 
Hnrandan en wie w- wat nog mfft op zlfn, 
geweten hebben._•, :to luldt de tekst. De vlezel 
man hHh het k1Hrbl1Jkellfk gemunt op ·kamer" 
zoekenden en IHatars-. Hat bewuste pamftetj 
bevat foto·• va_n de man. :t·n neem. adres en! 
lelefoonnummar. Tevens WOfdt het kenteken! 
van z·n aU10 vermeld. Het pamnet eindigt mall 
da slogan ·stop seQUffl gewekt! Altackl· . 
Klare teal. NN krHg het toegtstuurd. waar
schlJnllfk met hal Idee om het af Ie drvkken. 
Doen we niet. Het Is onverantwoord om zon
der nadere specifieke ulllag, op deze manier ta 
werk ta gaan. Niemand kan nu voor zich/haar
zelf uit meken of,da persoon fn kwestie Inder
daad een aanrander Is, zoals wordt beweerd. 
Maar al zou la hel al ziJn. dan nog Is het not 
done om op een dergellfke smakeloze manier 
Iemand aan te pakken. Als I• uit bant op 
wraak. Is het beter om zell met wat mensen 
langs Ie gun bll da dader voor een kladactle 
or leis dergellfks. In plaat, van het verspreiden 
van pamhenen mee dit soort shit (A) 
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een aantal w~ken ziJn de tekens in ieder geval van het hek van 
\ - . het FC Groningen stadion verwijderd wellicht door de mensen 

',~- , ~ld~ar. Bove_ndien zijn er in ieder geval tot 2 keer toe eind 
Juli en begin augustus nazi-stickers gepl akt De een met de 
tekst "vrijheid v'?or Gerri tsma ( de nazi die · in juni veroor-

1 deeld is to,~ 5 Jaar wegens o . a. het neerschieten van een 

} . 

dorpsgenoot) met als afzender "autonome socialist e n " alhoewel 
• ,..,, • .;. ';$!:,' het postbusnummer overeenkwam met dat van het ANS . De ander 

. -~. •. • ·- . "· was ook ge':l en 2 keer zo groot en droeg de t ekst "vrijheid 
• ,~voo7 Godfried Kussel (veroordeeld voor het opnieuw willen 

...- ,.. oprichten van de NDSAP in oostenrijk en ver boden wapenbezit 
'f'~ .-:_ ~ 7tc ·)". Deze sticker ~as ondertekend met s>. storm groningen en 
~ • -~ - . is alleen op de ol1emulderswea aesianale_rd . Kortom: 1~~r 

-



lllitt.r·=,·:,,~:t.QK A M P A G N E tegen ... n e 'C lx)naties ~ ~,=·· ·=~ 
~rr ,-.:~.;; li; ................... :~;e;!e;r:t; : ~!!r g;~1::i~~o s~ellen we het natuurlijk 

~! 0 p s I uiten VVI u chte I i ngen~it:ll ;~e:';;~U:e:a!~!!/~·3411
Frie::;:e~~u::; ;::~ 

~ .. :::~,~~ -~~?r~,!~~~4S,f ~~:;~~:~!,~:~,ê1::-.. ~ .. -· ,.r·~;~:I:i~:1:::;~:r;~~:;~:·r·~·:·=·;·~-~·=:,-::::'.::;::è ::::ï:m: ::; 
~Jif@.t~l der bajes een speciale vleugel voor vluchtelingen ingericht :::=,:;::=:,:::;:::,:,:~,:;:: ar-tsen zullen wor-den doorgelaten . en 
1-{~itJftJq"~zal worden . Vanaf september wil men de vleugel in gebruik gaan Geweldloos betekent dat we niet op provokaties van de poli t ie 
~f,f;t.t,~1~f%: nemen. Het gaat ~ierbij om o.ngeveer. 10 cellen; de.ze. zi?n tn gaan. Ver-zet tegen weggesleep t wor-den door de politie ka n 
W:~~~~. bestemd voor 'lastige' vluchtelingen uit het grenshospitium in e 5taan uit je vastklampen aan een hek of aa n iemand and~ r- s 
:;:,~/ amsterdam. . . Maar niet uit een vechtpar-tij. Voo r- het slagen van de aktie · 
... ·* Mensen worden opgesloten omdat hun asielverzoek is afgewezen !s i~ef .. ~e;andgr-jjk dat wij ons ge..,eldloos opstell e n, zodat het 

vanwege het feit dat zij geen geldige verbli j fspapieren u e U 5 at äls he t op een konf r ontatie me t de politie 
bezitten. Om deze redenen zitten in nederland een paar hon- uitloopt• het geweld niet aan onze zijd~ begonnen is . 
derd(l) vluchtelingen in de bajes. Zij worden gevangen gehou
den ( soms maandenlang) zonder vorm van proces e n zonder een 
strafrechtelijke uitspraak . Zij worden behandeld als krimine-
l e n. Zij weten niet hoelang zi J opgeloten blijven. En vaak 
weten zij niet of ze het land worden uitgezet, naar een op
va ngcentrum kunnen of op straat gezet zullen wor den. De mees
ten va n hen worden op een dag op het vliegtuig gezet. Het 
opsluiten van mensen staat li jnrecht tegenover de rechten van 
de me ns. 

GEEN 
_N_I_E_T_I_N_L_E_E_UW_A_R DEN, NERGENS 

~PA 
18 se pte~ber : Blokkade Huis van Bewa ring Lee u..,arden 

ve r- zame l e n om 12uur tegeóover- NS-sta t ion 
( bij postkantoor), 
i n de mons Lratie ve optocht naa r d e bajes. 
Blokkad e van 13 - 17 uur. 

Bij deze roepen we je op om mee te doen aan de blokkade van 
het Huis van Bewaring omdat er in deze bajes vanaf sep tem
ber vluchtelingen o pgesloten worden. 
Vl uchtelinge n worden opgesloten wa nneer hun asielverzoek 
is afgewezen en wanneer zij geen geldige verblijfs papieren 

~ bezitten. Zij worden zonder vo r m va n proces soms maanden 
lang gevangen gehouden. De mees t e n van hen wo r den o p een 

f dag op het vliegtuig gezet. 
~ De vluchtelingenvleugel in het Huis va n Bewa r ing zal i n 
) september in geb ruik genomen wo r den . Wij weten niet wanneer 

~-

de vluchtelingen hier heen gebracht zullen ..,orden. Dat wordt 
waarschijnlijk ook niet bekend gemaakt. We kunnen het opsl uiten 
du s niet letterlijk tegenhouden. Het is daar-om een sym- . 
boliese aktie. Symbolies omdat we beseffen dat deze aktle 
het gevangenschap van vluchtelingen in Nederland en in 
Leeuwarden in het byzonder , niet zal kunnen stoppen . Het doel 
van de aktie is om te laten zien dat er serieus protest is 
tegen het racistiese vluchtelingenbeleid. Bovendien staat de 
aKtie niet op zich , maar moet Keplaatst wo~dcn ~innen hcc ge
heel aan protesten tegen de vluchtelingenbajessen (o.a . het 
Grenshospitium en de Schutterswei) en tegen het europese 
vluchtelingenbeleid. 

Bezoeke r s aan de gevangenis 
Er- wor-dt een br-ief h H i naar- et u s van Bewaring ên naar- de per-s ;:::::::,;::::; ::.:·:;· ,:::::::::'::. ·~:·:;,::' ,::;.::;·::·" i¼')r;1m 
Om de voor-b ·· · W{if~:,:· uganger-s te 1nfo r-mer-en over- de aktie zullen ui ter-- ., .. ,;,:;:.; ......... ~ .. 
aa rd pamfletten uitgedeeld wor-den. Tevens zal er- ee n d' i:.,, . ..• -<·.·=·:~:,· .. !i''-"'··· 

P ver-se spr-eker-ster-s het woor-d zullen ne ··;,.~E~-kome n waar-o di pouum ..... , .. -.·.·.· . 

,,., . '.'i',~ , . -;,/"•~~~ ~·:~,,.,cue '\~~ 
4an de ~~--~ ge re enen om te 
Ten eerste wordt een verzoek gedaan --- t~fi~(~~ Er zijn veel geldi d t!· 

gemeenteraad om zich uit t e ···· ·· ...... vluchten: honger, onderdrukkin 
preken tegen de komst van àe vluchte- verstor-ing van de leefomgeving, _ 

l1ngenvleugel. Hoewel de gemeente o a .., o log . g, oor 

,1.::u:~:~e~e;e~ ;:;~::c~:;E~e~:~ ~=: : ~: : :Deze omstandigheden zijn het gevolg 
lful.s van Bewar1ng als dependance van en :; ~ ;:!. .·van de "vrije markt-ekonomie" van de 
fo vluchtelingengevangenis het Grens- ~ C"': :!, l kapital istiese wereldmarkt. De verbouw (. 
hospitium, is het feit dat iemand "<1> a-,.. van voedsel voor eigen gebruik moe t 
tormeel-juridies geen verantwoorde- ; ~ ~: w'jk~n vnor de produl-ti~ v~n expor t- ~ 
l 1 j kheid draagt voor mensonterende ~ ~ 

0 
~ produkten ten behoeve van landbouw- ,; 

<lms tandigheden nog geen reden om die- .., ;::,,;::: a , multinat ionals. De industriestaten als ~-
1ene te oncslaan van haar/ zijn morele N <1> <1> o handlanger-s van de bedrijven, onder- l 
v,,rantwoordelijkheid. e, :3 ~ ~ steunen diktatoriale regimes , bijvoor-- f 
n...arom wordt er een beroep gedaan 

00 
c. c beeld in Zaïre of Turkije . f 

f-= vertegenwoordigers van de gemeen~e n> ~ ;:- Aan de achtjarige oorlog tussen Irak : 
Leeuwarden om zich niet te onttr-ekken oo c. ~ en Iran hebben westerse wapenhandelaren 
,an deze morele verantwoordelijkheid ; c au.ljarden verdiend. Het zelfde geldt 
en om uit te spreken dat: <1> ~:;: voor de golfoorlog- miljoenen mensen 

op nede.rlands grondgebied geen men- ~ c. <1> worden gedwongen te vluchten. 
en zonder- vorm van proces in de ge- :; ~ ;;;' Wereldwijd zijn er 30 miljoen mensen op 

vangenis behoren te worden opgesloten. ~ ~ " de vlucht- maar een heel klein deel 

,a::~:; ::1
!:!:~:;;~~!~!n~1:~t- ! ~ ~- !~~:nh:~;i~!:r~=~;nD:e::~°!~eb:~n-

•tronden erkende vluchtgronden moeten < ,:,. .:, reiken botsen hl.er tegen een nieuwe Muur 
·iJn. ~ <1> < op; een muu.r waarmee de rijken wanho-

de gemeente Leeuwarden op geen oo 00 0 , pig prober en zich de armen van het lijf 
k l · j "' <1> o, te houden . ~nee w1. ze haa.r medewerking zal c. 1 ~ 

verlenen aan het opsluiten van asiel- ~ De oplossing ligc niet in het opslui ten 
,oekers in het Huis van Bewaring van <1> en terugstur en van vluchtelingen. Het 

~ internationale ekonomiese systeem moet 

te ondersteunen kun
nen mensen een briefkaart opsturen 

gemeenteraad 

fundamenteel veranderd worden zodat men
sen niet langer gedwongen worden om te 
vluchten. Totdat dit gerealiseerd is 
moet ook armoede als geldige vluchtgrond 
erkend worden. 
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ZATERDAG 11 SEPTEMBER, 
MULTT-KULTUREEL FESTtVAL IN EINDHOVEN 

~~~lddl-~U1Lll l ~Le 

0 rqan1~at1e lcqen 
~cks1mc , cac1sme en 
fascisme 

Op Zaterdaq 11 september orqaniseert Stichtinq De Vonk in 
s amenwerking met AFA Eindho ve~ een multi-kulturele aag met als 
thema: 

' NIEMAND VLUCHT VRIJWILLIG' 
' eenheid en solidariteit vanuit verscheidenheid ' 

Wii, De Vonk, een organisatie die striidt tegen seksisme , 
racisme en fascisme, hebben voor dit thema gekozen omdat we de 
ontwikkelingen met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek 
eens goed in het daglicht willen zetten . Mensen verlaten hun 
geboorteland niet omdat Nederland zo "n fijn land is om te 
wonen . Kijk maar naar de asielzoekershuisvesting, het toene
mend geweld tegen buitenlanders, het vluchtelingen administra
tie systeem dat de overheid gaat invoeren, etc. Elk mens heeft 
recht op een menswaardig bestaan. Waar bliift die eenheid en 
solidariteit . Wij willen dit laten zien op 11 september. 

Hierbij willen wij dan ook 4edereen oproepen om zijn o f haar 
bijdrage te leveren aan deze multi-kulture le festival/manifes 
tatie dag. We zijn nog op zoek naar mensen die inhoudeliJk 
meer aan dit thema toe te voegen hebben, mensen met infoma te
riaal (stand kost 10,-- per 2 meter), bands , theater , dichters 
etc . om er samen een mult i-kulturele, onvergetelijke dag van 
te maken . 

Het festival vindt p l aats in het centrum van Eindhoven in De 
Fabr i ek i n de Havenstraat van 14.00 tot 22.00 uur. Met mooi 
weer buiten , anders binnen. Voel ie ie aangesproken i ets ce 
doen op deze dag , laat dit dan zo s nel mogeliik weten en 
schri j f of bel naa r De Vonk, Postbus 60233, 6 800 JE in Arnnem, 
tel . 085 - 455996. Ook als bezoekerster ben ie natuur l11 k van 
harte welkom. 

Groet Jes, 
De Vonk 

Df' Vn11k, l'O$Lb11:; 6()~J.1 , 6800 .ll! I\RNIIEM , 085-4 ~,5':l':16 , t'.vK ., U~, l'.lrd 
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k 1 Vee, aandacht as -terecht- uitgegaan naar het verdrag va.-.~ en "el 'probleer'
~ van vfuchtehngen en migranten. Het opengooien van de binnengrenzen 1n het blanke 
~ paradijs is voor de heren regenten dé smoes om de 'buitengrenzen' hermet1es af te 

sluiten. Europa Is vol. zo wordt gezegd en geen mogelijkheid blijft onbenut om de 
burgers van dit besef te doordringen. 
Maar ook andere aspekten van het EG-gebeuren hebben In vele boeken. brosjures 
aandacht gekregen: vrouwen, milieu, arbeidsverhoudingen, demokraties wangehalte, 
oude kultuur In een 'nleU\11' Europa, noem maar op. 
Één aspekt van de eenwording is echter tol nog toe onderbelicht gebleven. Onterecht, 
want waar de integratie va.n Europa op alle fronten dreigt te mislukken (joepie!) is zij 
op dit gebied al meer dan vergevorderd: de harmonisatie van de verschillende 
repressieapparaten, de gelijkschakeling van politiekorpsen en veiligheidsdiensten. De 
Europol-dromen van schimmige TREVl-potentaten, één volk, één rijk, één kompjoe
tersiesteem .... 
Om deze leemte op te vullen hebben wij, een reader die de pan-europeesche 
ordehandhaving tot thema heeft. Hierin Is een aantal teksten opgenomen die 
verschillende deelgebieden van déze integratie tot onderwerp hebben. Europol, 
TREVI, ontwikkelingen omtrent persoonsregistratie en internationale uitwisseling van 
gegevens, vluchtelingen en politie, bestrijding van 'terrorisme· •... 
In het eerste, Inleidende stuk worden deze alle afzonderlijk kort besproken. In de 
daarop volgende stukken wordt er dieper op ingegaan. We hebben er voor gekozen 

, om de thematiese volgorde die In de inleiding is gebruikt te handhaven voor wat betref1 
de volgorde van de andere stukken in de reader. • 
De -meerendeets uil het Dulls vertaalde· teksten zijn tamelijk tot zeer recent. We zijn 
ons er van bewust dat de ontwikkelingen niet stil staan en dat een en ander al wel veel 
verder gevorderd kan zijn dan In de stukken wordt beschreven. Dat neemt niet weg 
dat de reader In z'n geheel -met de onvermijdelijke overlappingen- een goed zicht geeft 
op de meest beklemmende facenen van de 'eenwording' die ons door de strot Is en 
wordt geduwd. 
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l·.EN MENS l•. VLUCHT .EN VLUCHTELIN VRLT.vILLIG 
GEN I N DE BAJES 

Tk protestee 
, 1psluiten r tegen het 
J~ wild van vluchtel ' , at de ingen 
1,~uward . gemeente . en zich . 
,gen de komst uitspreekt 

vtuchtel· van een 
r1uis ingenvleugel . van Bewar· in het 
1,, uward ing in en . 

h,ndtek · ening: 

Il• U\1!1 : 

s:I' 
N 
N 

Geme enteraad 

postbus 21000 

en B&W 

(/) _Ë " 8900 JA ~ Leeuwarden 

8. 



-~------ -~---

GEEN MENS VLUCHT VRIJWILLIG 
GEEN VLUCHTELINGEN IN DE BAJES. 

Ik protesteer tegen het 
opsluiten van vluchtelingen. 
Ik wil dat de gemeente 
Leeuwarden zich uitspreekt 
tegen de komst van een 
vluchtelingenvleugel in het 
Huis van Bewaring in 
Leeuwarden. 

handtekening: 

naam: 

"1' 
N 
N 

C/l 
::, 

:S 
C/l 

& 

Gemeenteraad en B&W 

postbus 21000 

8900 JA Leeuwarden 


