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~al lo beste mensen. na we- • 
::en loos ve =z:ideren. stand-1 
puntbepalen. kof:i e. een 
heel scal:?. aan e.nàere 
ienotsmiddelen EN net een 
ieh~el ~ieuPe ~~~~c:ie is d~ 
L::'.::: Hl C"AOS e= '-'eer. De 
voriie redactie hebben uij, 
:;o s::alinistisch ZlJn wij 
bes t ~el. i:èepor::eerd . zo
dat wij nu gehe le •1rijheid 
~ebben over ~at we willen 
schrijven . Zogoed het nu met 
ée chaos gaat zo slecht iaat 
h~t met het kraker.: niet~ 
schijnt mee:- te lukken. p~n
d*n wo =den oncr~imd zonder 
;,:.~oc~ssen. k :-2.:.k.;=s lukken 
niet meer etc. e:;c. m:?.ar d:it 
is ook afaelopen ! ! ! ! liet 
ons komende lente-offensief ' 
z'.lllen wij v ele v=ijpl:iatsen 
c:-e~ren ..:~e.r ~i~j onze initi
a::ieven no.i bete= kunnen 
ont.:1-,o ien. -r:::G:::N !G3K '.::N 
KA~!!AAL ! !!!! Zij kunnen 
ons pas vê=sl~~n als ~ij hen 
é~~? :oe d~ ~05el:jk~~ià ie
v~n . k~ r~~~ d~ c~aos is ce
:·ug. bete:- . di'-:ke::-. noi 
ov::r=icht: lij ke!' meer in 
houd. bet.e:-e kt•oliteit en 
b~~r.:~~or~ ~ok s~ri?~ :n 
~leurplaatjes voo1 de 1roei 
ende 3.3.n-;;3.s van klei::.t.jes 
~~d~~ o~s ( ~:èa•cgisch v:r
~::.:~oar d wel te ve:-st11n en 
~olgens onze ei~en hersen-
39oelmethades opà:t =ij la
t~~ ~en no~ beter ;~oli~de 
~ech:~achine :ul_en 70~~e~ 

3. !.~ ~ i"i r~ed~~i"i :1 "> ~ ! ~ ! 

na:.:ies en ande::- r een, 
proberen ook •• 

zeteltje mee te pakken bi 
komende ronde van ht 

parlementaire hor::-or cir U 
daar over mee:- in èe=e cuA 
OS. met afbeeldinien ja. J 
je leest he t ,oeè en ó 
allecaa l i n jou~ CHAOS!!' ' 
?~sop voo= n2.~~~k • - ~1 • 
maar een en d~t =~Jn 1i 
! ! ! ! 
en ~ ij zijn er voor 
!! ! ! ::::- i s weer perspeet • 
in Groningen en nieoand ~ 
me~r =:gien ik ~ist ~~: nte 

af ~oe =at ~et ook il~ 
,-12.nt i;.; ij = ij:1 4::r ! ~ ! ! H 
stond in jouu e~~en C~AOS. 
Hie~ aeen ~ar~~evi~aor 
br~nden. vloedg~lven n 
ove~s~rominae~ w~n~ w!~ :: ~ 
er ! ! ! ! Wij s~z~n z~llen •• 
=w ijnen l aten beven ~un hu' 
zen en pal~iz~~ la~~n br~r 
den 3.lS een vloediolf =u:~· 
~ij d~ ~erëld ov~~st-~-•n ~ 

ae boe::-en en a:~;i~~;;-;epu 
bli~k z::.l zijn!!!!!! !' 
Voor"aer ts tegen onoen~• 
li~kheij. on:-ech:~az::-d1i 
heic . uitouiting en on;• 
:ijkheid. Ve~ni~t~I ~!~ ~· 
~~: or.s :n ce ~ei s~2~~. ~ 

bc=d~len . 
R'!'!.. S4~E 

yc?pen k=o =i~n. 
clubs. palei=~~
~e: j~~gd~e ~k t~~~~=~ ~~l 
:ir:&s i~=:!...'"'\~:-::pl:!n. ~~= 1::: t 
i:,bj ~~t:n. nacht !:l:.; e,:·~. 
.~ --p.a. - ,.,.:a.-. , • -C"'. kr~ak~z-:: :.!~ . 
~:~~~r-!:ë:~~ê':3.l'i~s~=---. .=:~=-
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Herkraak deel WNC 
Op een zaterdag ergens in 
januar i werd een deel van 
het WNC herkraakt. Het ging 
hierbij om de Oude Boterin
gestraat no. 14 . Dit pand 
staat sinds de ontruiming in 
mei 1990 en na de verbouwing 
die anderhalf jaar geleden 
werd afgerond nog steeds 
leeg. Kortom het pand vol
deed zelfs aan de nieuwe 
kraakweteisen maar toch .. ... 
Des morgens on 8.00 uur trad 
men binnen waarop onnidde
lijk het alarm afging . Ge
lukkig voor de smeris was er 
een heel groot raam waar zij 
door naar binnen konden tre
den. Een half · uur later 
stonden de 9 krakersters 
aldus weer buiten. Iedereen 
het busje irt, joepie wat een 
pret. Des middags was ieder
een weer vrij. De kraker
sters kregen allemaal een 
gratis foto een uitnodiging 
om bij een filiaal van jus
titie in de boteringestraat 
l~ngs te konen. Hisschien 
later •eer hierov er. 

! .Indianen . . .} 
. dr~igen.met ·_. -~ 
: zelfmoord . ~ 

',t \ CAM PO CllANDI'.., 1t • JAN. [ft ~ 
c,-otp na 150 Bruillunsc lndlaC Q 
... na de Cur~m bttft &e- c:-( 
><ad tdfmoord te plqea ols de 

' poll U., pl..._ 11ftTocrt OIJI ff1I te 
, Tffdri)Ttll TIG OC8 ap1uiscl, Ie
bied I• T1C11", la de naid"estcUJ-
ko p,orindc Mato c......., do Sal. 
Dat. btt(t - ,roord,ocrdcr ,u 
bot Bru:lllllllM krta• ,oor lndl- · 
antm11k" FUNAI cu-i;cl. &a 
ftdorale recbtor pi de iacliaoea la . 
AOHDlbor opdrocl,t ba stuk laod .. •. 
,66,- 29 Jaaaarl te OGU'1IUMII. 

De 1nc11.... "a-de, · 1a 1990 
ook al - odt beC cd>ltd Tffll.-.:. , . 
...., mur io'a 1..200 ,u . lotll 

1 ktorifta or ,oric ·Jur te"'f, ZIJ · 
' bnorta dat de rrood bun l<HM-
1 boort. Ea, woanfl'Offl!tt na fU. 
1 NAJ, dal l<&aa de •itspnak la b+-

·. r· ""r. Is 1-aua, ui iistuea bel. 
· dn lltfflHI TU CS. lodlanaa H-

rit111 te acmcn; ,lnm 1986 toudea 
12-4 ledea na de stam ulfmoord 
lltbbca ieplffld. (Realer) 

SMERIS lUFILTREilOE 
IN LINKSE GROEP 

Door Johannuss von Zandt, 
Frankfurt. Sinds de zomer 
van 1991 woonde onder de 
naam Andreas Walther een 
medewerker van de Duitse 
staat in Frankfurt. Door een 
toevallige ontmoeting tussen 
twee mensen kon zijn ware 

identiteit worden bloot f~ 
l egd, Hij was aktief in ver 
schillende groepen zoala 1 
het derde wereld-huis, een 
anti-racistische · wijkgroep 
en de antifascistische meld 
lijn. Heer info volgt. 
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n3E , HEE , HST IS TER7,'!:E 
--- - -

~n het eind van het. liedj& mocnten ze ecncer fijn even autonoom 

·,eer hun spulletjes \~eer inpakken en UPlfüTTENlllllllll.~inde po

JinglGoed allerh~nde procedures gingen verder en de rust keerde neer. 

IJp donderdag 13 januari1994 werd de rust nc1er nneed verstoo rd . 

tussen Gen 7 uur ;s ocntends werd een deel van de Kreneneg en 

f,,ell<Heg 't.otaal ai'!,jegrend.;lci C.:oor 40 à :50 h . E.arsters. Toen er aan nuo 

11aaoom0Dmggevraagd 11a rd 11,.a rom Zij daar zo in gevechtslinie s tJnde r, 

en ook nog b-,u1·1b.adri.j f de ~oger 

' 

I 

er nas , konde n z .; alleen het :nt-

noord geven van net intelect van een half ei. , Z e wisten niet wat 

\!r a an d e hand v,as an/ of ( ) ·:1at •ff zou gaan geiillure. n ( de ~ 

doe t h et niet zo goed, der e erst Jok niet ~Jar inmiddel~ weer 

11el) ,.,aar dit. 1·,as helemaal duidelij k , de. \lesterkerk en de pastorie 

zouden worden ontruimd en gesloopt.. het groene Kruisgebouw en de 

Melkne gpandjes zouden ook worden ontruimd als de bewoonsterers 

van daaruit. verZ.. zouden plegen. OE smeris zei dat de ontruimde par1-

den lee,g naren. Maar dit i.; al de è.8rste leugen, op ,iet moment van 

d e ontruiming waren er viel mens en aanwezig +nun spullen. Na een dag - -- -_-_..:_ - »---, 
~~ 

·-.!· 
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een ziekenhuis in de 
Er is H t heet het acade
stad. e dat 
misch ziekenhuis _ en 
breidt uit . . Daar is natuur-
lijk niets mis mee. . te gek 
Betere gezondzorg is . . we 

· en daar z1Jn 
en prim~. Of dit voor 
heel bliJ mee. l blijft 
. dereen te beta en 
à:t moeten we nog maar af-
wachten maar daar gaat z~=~ 

daag niet over. Dat 
vanh . breidt uit en daarom 
ken uis d het 

den oude pan en op 

\ 

w~r~ enhuis terrein afgebro
" ie .. · k n voor ken om plaats te ma.e . 
de nieuwbouw waarin wiJ al
len nog beter geholpen kunen 
worden. Waarom dan een stuk 
. jouw CHAOS over de bouw 
~~tiviteiten ? Welnu. er 

taan langs de rand yan het 
!iekenhuis terrein veel oude 
bomen e n die moeten weg -~n 

· en aannemingsbedr iJ f 
aangezi k ok-DE JAGER ( bekend van n 
ploegaktiviteiten in ~eer~e~ 
re kraakpanden o.a. in e 
begin van de WNC-kraak ) dat 
wel wil doen komt het :ealt 

ht n Haar " goed dac me · 
gebeurde er, de buurt kwam 
in verzet zij leverden be
zwaarschriften in, plaatsten 
borden met texten om pot~~
tiële kappers af te schr: -
ken: "Op houthakkers"schie
ten çrij met scherp viel 

~~~~ i~eh;~ze~~elD!n !!mè::iä 
veel geinspraakt, veel be
loofd en nog veel meer be
loofd. En toen kwamen de 
voorstellen 30% van de bomen 
moesten gekapt worden. Nee. 
Na de bouw nieuwe aanpl~nt 
als het ziekenhuis k laar is. 
Nee, 18.5% van de bomen nee, 
etc . etc. b t 
Kortom na maanden van ~ur -
protest en vergaderingen 
h ft de gemeente besloten 
d:: er van de onge~~er 49 
b men er 9 mogen bl1Jven 

" een overwinnin:;!!!! 9 
:'lat bl.. n,,,, 
bomen mogen er _1.Jve .... 

Ook de Raad van State heeft 
besloten dat het kappen op
~eschort moest worden tot na 
de uitspraak van de Hoge 
Raad . Maar nee. De JAGER 
trekt zich nergens iets van 
en heeft alvast maar alle 
bomen gekapt op 8 bomen na. 
Kortom bijna de hele houtwal 
is inmiddels verdwenen. En 
de Jager rijdt die overige 
bomen ook nog wel omver. 

-.... ~ ·-~---~- .... , , .. - . û. '-'/ . .... ::· ~,, . --o :-~\~w 
~\ ~~ ---.- ·- ) 

-,~ ~Burgemeester en Wethouders van 
~ ;Groningen maken bekend dat het 

B-E .K E N DM Ä K i N G 

Verklar inr vn~ het Zapa tist3 
Nation3al Bevl'iJdfogsle&eJ' 
vanuit de L.1c3ndon j ungle : 

VAN0,4AG ZEGGEN WE: GENOEG IS 
GENOEG! 
AAN HET VOLK VAN HEXICO: 
HEXICAANSE BROEDERS EN ZUS
TERS : 

Wi.j ::i_in het PL'odukt van 500 
J1111,· sti·iJd: eel'st tegen 
slave1·nij. dsnr11a tijdens de 
Onnfha11kel iJ khe i dsooi·l ,,g· 
te€{en Spanje geleid dooi· 
opstt111delinge11 . toe11 0R1 te 
ve,·hinde1·rn opgesloliC te 
rJorden dooi· het nool'd-1.111,u·j
k3.1nse imperialisme, toen om 
onze grondwet 11it te va11t·di
~e11 en het fn1nse /ct,ize1·1·1Jk 
van onze grond te verd1·i.f
,·e11. en latei· ·vei·hinderde de 
dict11t11u1· v11n Poi·firio Oiaz 
de Juiste toepassin, van de 
hervoodngs- wetten en de 
mensen i ·ebe 11 eei·den en 1 ei -
de1·s als Vi) l3 e11 Zapata 
kuame/1 11:!31' vor en. 3 l'Nld llttn
Sell. net als rJIJ. De meest 
~leme11tai 1·e voo1·be1·eiding is 
ons ontzegd zoda t ze ons 11ls 
k;wonnevoer kunnen ~ebt·uilcen 
en de rijkdorn van ons land 
lcunnen plunderen. Ze geven 
er niet om dat ue niets hr b 
ben. helen,qal niets. zelfs 
geen dal, boven ons hoofd, 
geen land. geen werft. geen 
gezondheidszoi·s-. geen voed
sel. geen onde1·rdjs. Noch 
::1Jn we in staat om vrij en 
democratisch onze politieke 
ver teg enwoordiger s te kie
=en, noch is er onafhanke
liJkheid van de b11itenlan
ders. noch i s er vrede noch 
gerechtigheid voor onsielf 
en onze kinderen . Haar van
dn11g zeggen we : GENOEG IS 
GENOEG. Wi j zijn de el'fgens
men van de w.~l'e opbouwe i·s 
van ons land . De onteigen 
den. we ::1Jn met milJoenen 
en daa1·doo r 1·oepen ue onze 
broedel's en zusters op om 
zich bij de strijd te voegen 
tils de enige ueg . ::od3t we 

• 

niet =ulle~ ' sterven van de 
hon~c.11·. V1!H'OOZ-:11akt 1 dOM' de 
on vuzadlgb~rè !' snbitle • v11n . 
70 Jasl' diciàtuur 1eleid 
doo i· een kliek . van verradei·s 
die de ,rees t c o11stH·vetieve 
en ui tverkoop-groep,m ve1·te
genwo(lrdigen . Het zijn de
zelfden die tefen Hidalgo en 
Horel,,s rJ1u·en. dezelfden die 
Vicente Cuerrel'o , hebben ver-
1·ade11. dezelfden die het 
h3lve lnnd hebben Vel'kocht 
MJn de buitenlandse indrin
(fers , de::elfden di~ een eu
r opese pi·irs ill1po1·t~e1·den 061 

ons land ttJ re~e1·en, d<!zelf
den dit? Je ·-,,etenschdppeliJ
ke · Porfirst3 dlctdtuU~ v~1·
R1den . dezelfden èllè .t~gell de 

, 01 fa-,,n tei~~n inl Hil'IJh, '·•1 de 
:zelfde11 di~ de :-1\~pob.1'f.tt1,ta1·
beide1·s in )958 hébb~n sf,e
sllloht en de 6!Udentt,n in 
1968. dezelldtlll die Y<1ndaa11 
alles van ons wèçne111el¼. .ib-
soluut alles , ' 

OIU h-!'t Jo,,l·gaah ~ van h,H bo
vénstn.inde te vel·hlndel-en en 
als onze , l3atsld hoop, ne 
3lle le&,.1Je middelen ~eba
seerd op ónzè O1·ohdwêt te 
hebben ~ep1·obeel'd , ~ #Olfn ' we 
ns,ll' onze Gi·ondwet om Arti
kel 39 toe te passen d3t 
=•wt : "De netionsle soeve-
1·einiteit zit qu11 001·spronç" 
en essentie in het volk . 
All~ politieke mscht stamt 
van het volk en het doel 
ervan is het helpen vsn he t 
volk . Het volk heeft . ten 
sll e tJJde. het · onvel'vree.111d
bai-e rec ht om de vor111 vsn de 
l'egering ssn te p~ssen o f t e 
veranderen. " 

1 

1 1 



U,131·ou1. 111 ove1·ee11ste111mi11~ 
met onze grondwet zeggen we 
tegen het mexicaanse federa
le leger, de steunpilaai· van 
de mexicaanse dictatuur waar 
we onder lijden, gemonopoli
seeJ'd door een eenpa1·tijsys
teem en geleidt door Carlos 
Salinas de Gortari, de hoog
ste en ilJeditieme · federale 

ii tvoei·ende macht van van
faag , het volgende. Het deze 
Jorlogsverlclaring vragen we 
1e andere machten in het 
land om het herstel van le-
7itimiteit en de stabiliteit 
van de natie door het omver
werpen van de dictatuur te 
bevorderen 

' staakt. Onze vlag voel't de 
volgende Jettel'S, "'EZLN", 
Zapatista Nationaal Bevrij
dingsleger, en we voeren 
onze vlag altijd mee in onze 
strijd, Op voorhand wijzen 
we elke inspanning om onze 
1·echtva1udige zaak te ont
eren door ons te beschuldi
gen als zijnde drugssmokke
laars, drug- guerrilla ·s, 
dieven. of andere namen die 
gebruikt kunnen worden door 
onze vijanden, van de hand. 
Onze strijd volgt de grond
wet die hoog wordt gehouden 
door haar oproep voor 
gei·echtigheid en gelijkheid. 

. 1.a.a~,---~(.wl.._........,. ,..,.., ___ ~ ......... ..,.... .............. N-41. ....... "' ........ , 

.a.:~1 .. , •. ..__.,~, 1,-.,. ... ~ .t.........,_°" .... ~,..--...~~--'·~· .. ........_~~ 
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Ook vragen we de internatio-
nale organisaties en het 
Internationale Rode Kruis om 
onze gevechten in de gaten 
te houden, zodat onze in
spanningen uitgey,oerd kunnen 
worden terwijl · onze burger
bevolking nog steeds be
schermd wordt . We verklaren 
nu en voor de toekoast dat 
we vallen onder het Verdi·ag 
van Geneve, het EZLN voraend 
als de gewapende arm van 
onze bavrijdingsstrijd. We 
hebben het mexicaanse volle 
aan onze kant, we hebben de 
geliefde driekleur, hogelijk 
gerespecteerd door onze op
standige strijders. We gt
bruiken l'OOd en zwai·t in ons 
uni(orm als ons symbool von 
het werkende volk dat 

Daarom, in lijn aet deze 
Oorlogsverklaring, geven we 
onze militaire krachten, het 
EZLN, de volgende Ópdrach-
ten: 

Ten eerste: Ruk op naar de 
hoofdstad van het land, het 

msxicaanse federale leger 
overwi nnend. de burgerbevol
king bij onze opmars be
schermend en het volle in de 
bevrijde gebieden de kans 
gevend om vrij en democra
tisch hun eigen administra
tieve autoriteiten te kie
zen. Ten tweede: Respecteer 
het leven van onze gevange
nen en draag alle gewonden 
over aan het Internationale 
Rode Kruis. Ten derde: Be 
gin met het standrechtelijk 
von~issen r3n alle soldaten 

lle R~vt."tlul Jll/J"fi :·~, Vr -.,u r,f3:1r"e"' l 
V,1/1 h;,t ;;::I.N: 

1. Vr,,11,,,,.11. .:-11s:"-!:1L'11t Jwn 
1·:1s . g••lv,•f. huidskl:!u1· t'f 
Pt'1 i t i eke ,n-,:,1· t.i ig i 11g. h.,,l, -
b~n het rec:ht op :1Jle ma11ip-
l't:'n der>l te n._.mt:'11 ,l.'111 dé' 
1·e~·oluti•.m:1i1·e striJd. :JJ 
n:1,1r ge J.<1ng hr,n :·t'l.'l'l«•t: 1· et: 
,;3p:,,;itt1itP11. 

Vr,,uwen h<'bben he>t 1·.-chc 
tt.,t :.tf'rken e11 ._, p t!t::!11 1·e-cht -
va:1rdi1,e bt:'lonin~. 
,, . '/:·,,uwt'n he'l>b"en het 1·e~h t 
=1:'lf liet a,1nt,1 J kind:11·e011 te 
l:>e/NJ 1 ._.11 die =<' ,., i 11 <'11 h:>t:-b.,,11 
en v1:·r=0l'$f't1. 
</. Vr,•uwen hebL•é'11 h-~ t 1·-!cht 
de.-J te ne'mt•r: :1311 de =3k':'11 
•·an de 
!{eniee11sch:1p ,•n 
leidi115· hebben 
e11 democ1·.1ti:;ci, 
=en. 

::ul len de 
als ;:e, ,·riJ 
,.,,_,!'den -;"?ko-

l 

-5 . '/:-ouu~11 c=-11 hun ki11 r.1f':":·~11 
hel>b':'11 ,,.,,, 1·ed1t ,,p SP<!'Ci.i ).,. 
:r:rnd:r,•ht v,•,n· ~e::,•ndh-;,id <!'Il 
Vl"'~dj11~ . 

f: . ~·:·,ltir,..,n het;,b,_,n h é' t r :> ch t 
t'P r.., • ..,J~rr.1iJ!: . 
:- l' r our.•en het-l•e11 het ,·e,·ht 
=elf hun PJl'tner te' kie::en 
e>n zullen 11iet tot t 1··Juwp11 
r,ord<:'11 l{edr,onÇen . 
S. ~-,·t>i:wen hebbe11 het rec:ht 
vri.i te ziJn va11 l{er,1:dd van 
::ow<'l f :.uiilielede11 .ils 
vreemdelingen . V:11·krachti11g 
en po,ri11;f danl't,,e ::1111 .. ~ 
::,,,,al" ,,orden bestr:,rt . 
9. l," / ' lll.J We-.11 .=ullen 

k 1111 n c> n le1de'l'sch::1ps positic>s 
bekleden binnen d':' 
tie- en •lilit11ire 
de r e volut ionaire 
kr:tc·ht -=-n. 

,;. , ·-.ttn j Sll -

1·.~ngt:'11 in 
![er.1:11-'e11dc> 

JO . V1·01ir,en ::u 11 r.>n :1 J de 
i·echtt'n e>n pl i clrtf'n hebbPn 
die de 
r evo lution:ri l' e 
,·.,g.-J s ge\·en . 

llri'tten 

l:>z-on: Love & Ra,,.. fle>r, rork 
N,?r~s P.11rc>:ru 

11 

' 
Wapens binnen handbereik 

t1'1'"' tl• """'u"'•"'lll•"'1•" tl . .., 1u h 4• "'°"',.."" nlt•••'*""'' 
Me,(•t ttft 111,nc9nt.,,nth. o...tt~, ,. ~t Ufl tetd• I \o,.-, ltt 
M, ,·c•• ..... . , ,. tl• I d• l"49•"'1fl "" (hbo,, d• WtCHfll .... ., n,,.., •. "' 
th , , t''" ""•111••• .. °"""111 *.,tltli• ••"'t. .,.w, M,"' """•t 1i,-.t." ..,.., ,_,., 
W.,4 "''"' d• Ol'Vut'", ui hit- .. M•••~t , , .,, ,. ' '"._ ' " w , u•i~ 
0,., .. , dt vit tlt '4,1 .Ofl'Mf\, Wtt ot .-tl 1ftfl htl ht iMt• lf'C. .. I Of!I lo,v,rfl 
.-,tutt,nr ,n,o •11,110 



f Je, ·~l e vsn het mexJçaans e e ~ . _ 
leger en de politieke P~e~d 
tie die betaald of opge 

den door buitenlanders en 
dw~r beschuldigd zijn van 

ie 1 d en vsn verraad aan ons an , . 
d . de burgerbevolklnd allen Je,, 

1 ht behandeld hebben en 
:n;~rdrukt en geroo~d of 
gestolen hebben of mlsdaden 
geprobeerd hebb':n te plete~ 

- tegen het bez.1 t van e 
volk . 

Ten vier e: d Vorm nieuwe 
troepen net al die mexicanen 
die hun interes~': tonen om 
zich bij onze str.1Jd te voe
gen inclusief de vijande-
1 . 'ke soldaten die zichzelf 
o~~rgeven en niet tegen ons 
gevochten hebben, en beloof 
de bevelen op te volgen van 
het Algemeen Co~mando va~ 
het Zapatista Nationaa~ . Be. 
vrijdingsleger. T,M viJfde. 
We vragen voor de onvoor
waardelijke overgave van de 
vijandelijke hoofdkwartier_en 
voordat we de strijd begJn 
nen om verlies van leven~ t: 
voorkomen . Ten zesde: aa 
een eind aan de diefstal van 
onze nationale _hulpbronnen 
in de gebieden die gecontro
leerd worden door het E~LN. 
Aan het volk van Hexico: 
u · • de vrije mannen en de wiJ , . . be
vrouwen, ziJn ons erva~ 
wust dat de oorlog dJe we 
hebben verklaard onze laat
ste toevlucht is, maar ook 
een gerechtva~: digde. De 

]' j:uen dictstors hebben ve e - i-
. t -verklaarde genoc een nJe volk 

dale oor~og tegen ons we 
gevoerd . Daarom vr_ag_en . 

. llie participatie, 
voor JU . d ' tplan - 11 · besluit om l 
JU ie t 'jdt voor 
te steunen dat~ r_i voed-
werk, land. behuizing, _ 

1 geyondheidszorg, 0nder 
s~ .' - onafhankelijkheid, 
WJJS, t · ge-'J'heid democra ie, vri , d We 

htigheid en vre e . . . 
recklaren dat we onze striJd 
v':rt ~ullen staken voordat 
nie d; basis- eisen van ons ::~k is voldaan m':t het vor
men van een regerJng van ons 
land dat vz·ij is en democra-

tisch. BIJ DE OPSTAN-
SLUIT JE AAN "APA 
DIGE KRACHTEN VAN HET ~ -
TJSTA NATIONAAL 
BEVRIJDINGSLEGER. 

Algemeen 
EZLN. 
1993 . 
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SPLITSING TUSSEN DE GEVANGENEN UIT DE RAF 

De in het afgelopen jaar toegespitste dis~ussie tusse~ de gevangenen 
· t d RAF onderling en met de RAF bu1 ten heeft 1n Oktober tot 

Ull't eing van het gevangenenkollektief geleid. In de solidariteits
~~w! fng kwam het tot desolidarisatie me~ individuele gevangenen . In 
het ~nderstaande stuk (deels een vertaling uit Die R?te Hilfe,.~r.l 
1994 en deels een aanvulling van onszelf) will~n we 1n grote l1Jnen 
een overzicht over het (verloop van het) confl1kt ge~en. 

Bij een aanzienlijk aantal mensen buiten die zich tot n oe voor 
de vrijlating van de gevangenen hadden ingezet ontstond grote 
onzekerheid hoe het nu met de mobilisering verder moest. Was deze 
beweging de laatste jaren al niet erg strijdbaar en sterk, momenteel 
lijkt ze verder dan ooit verwijderd van een politieke kracht die de 
vrijheid van alle politieke gevangenen kan realiseren . 
Dat kwam ook tot uitdrukking op een landelijke werkconfererytle in 
Dassel in december die oorspronkelijk het verdere organiseren van 
solidariteitswerk moest dienen. In plaats daarvan kwam het . tot 
debatten waarin vooral orienterings- en radeloosheid tot uiting kwam. 
Zo ging het weer eens helemaal niet over de vraag hoe de vrijheid . van 
de politieke gevangenen te bereiken is, maar veelmeer om de vaststel
ling, wat iedereen al veel langer weet, dat er op het moment in de 
BRD ge~n sprake is van enig revolutionair zelfbesef. 

De aanleiding tot het konflikt zal velen wel bekend zijn en wordt 
daarom hier slechts kort weergegeven: 
De Cel ler gevangenen hebben via advocaat Christian StrObele , iemand 
"die de geschiedenis van de RAF van het begin af aan kent en haar 
iialektiek kan inschatten", gepoogd kontakten met verschillende >ublieke personen te leggen. 

~ nuit de constatering dat de zaak van de gevangenen op een dood 
;poor gekomen was, en ze "alleen stuk zouden lopen" , hadden ze 
1edach t in t wee r_ichtingen te zoeken: 

C 
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e kant mensen te zoeken d ie datgene . ~at dE: RAF _en de 
;:~a:;en:~ met betrekking tot d_e maatschappel~ J~:d:e1.nscu::~:lij~ 

,~i jlating gedurende/\ ;~:~!~e wz;r:; 0~~~~~~~~~en. I n di'e richting 
,inden en daarb~m op(en l.J·tter van de joodse centrale raad in de BRD) 
1erd Ignaz Bu 1.s voorz1. 

,angesproken · . kkelen aan de kant v an de tegenstan-
,an de anden~ _kant : "drf ontw1. i g een andere o ntwikkeling systema
ier", erop w1.Jzend dat e reger n daaruit kan ontwikkelen haar 
:isch kapotmalai~tlcher:iddiat" al1\~~e:!t ri~~~ing werd Reuter ( Daimler Benz) 
,erantwoorde J ei s • 

enaderd. • B . ·tte Mohnhaupt schrijft Karl-Heinz Dellwo dat neen brief aan r1.g1 

Het valt zeker te kritiseren da d~ze poging van de Cel )er gevangenen 
zonder overleg met de andere gevangenen h eeft plaatsgevonden, zeker 
o mdat ze wisten dat die er tegen zouden zijn. Het is begrijpelijk dat 
d e andere gevangenen zich persoonlijk bedrogen voelden toen ze 
vernamen dat achter hun ruggen om, over .hun leven, over hun toekomst 
zou worden on derhandeld. Per slot van rekening zou het om een tot ale 
opl ossing voor alle gevangenen uit de RAF en de i l lega len gaan. Op 
zijn minst gedurende de tijd dat de Celler gevangenen zichzelf nog 
als deel van het gevangenenkollektief beschouwden, is zo'n handelwij
ze - bewust tegen de wil van de anderen in - te kritiseren. Maar 
uiteindelijk kan ni emand die probeert wegen naar de vrijheid te 
vinden, zonder daarbij zichzelf en zijn politiek te verraden, 
daarvoor worden veroordeeld. 

Een ander wezenlijk punt van kritiek van de andere gevangenen is dat 
de lui uit Celle met deze poli tiek het polit ieke konsept en doel van 
de RAF overboord gegooid hebben , de gewapende strijd tot han~elswaar 
gedegradeerd; alles was er enkel nog opgericht druk te ontwikkelen 
om de regeling van· de zaak onder betere voorwaarden voor elkaar te 
krijgen. Datzelfde wordt ook de RAF verweten . Bekritiseerd wordt dat 
zij de 'cesuur' (stoppen van akties tegen vertegenwoordigers van de 
sta at) vastgeknoopt hebben aan de kwestie van de gevangenen en dat 
de aktie in Weiterstadt dat bevestigd heeft, niet meer was dan "druk 
ontwikkelen" . Hier kan tegenover worden gesteld dat bv. Helmut Pohl 
in zijn brief van augustus 1993 aan de RAF verklaart dat zij (de 
gevangenen uit de RAF) de cesuur a l een jaar eerder geelst hadden. 
En dat ook voor een oplossing van het "gevangenenprobleem" . En ook 
Brigitte Mohnhaupt schrijft in een brief van februari 1993 over de 
cesuur van de RAF: "een keerpunt in de staatspolitiek tegen o ns was 
" objektief" mogelijk, wat na deze 22 jaar alleen de vrijheid voor 
allen kan zijn ... " De verbinding van het "gevangenenprobleem". met de 
gewapende strijd van de RAF is ook absoluut niet iets nieuws: zo was 
bijvoorbeeld de aanslag op Buback in 1977 het a nt woord van de_RÀF op , 
de vernietigingsstrategie in de bajessen, en evenzo de mislukte 
raketaanslag op het Bundesanwaltschaft. 

1 

OVER DE VOORGESCHIEDENIS . 

De weg die door alle gevangenen in de hongerstaking van 1989 werd 
ingeslagen, is door de Celler gevangenen en ook door de vrouwen in 
Lübech de laatste jaren vrijwel alleen verder gegaan. Zij hebben ook 
na de hongerstaking geprobeerd hun zaak door interviews, artikelen 
etc. bij een breder publiek bekend te maken, en verschillende wegen 
gezocht om hun doel te bereiken . 
Met name de gevangenen in Celle hebben zich in di~kussies en stukken 
met de geschiedenis van de RAP, met hun eigen geschiedenis en met de 
perspektieven van linkse politiek, ook publiekelijk, beziggehouden. 
Inhoudelijke verschillen tussen de men sen uit Celle en de andere 
gevangenen werden steeds duidelijker . Van andere gevangenen, buiten 
de drie vrouwen in Lübeck, hoorden we sinds 1989 niet veel, niet in 
de richting van i nitiatieven voor hun vrijlating, ook niet over 
d iskussies met "andere maatschappelijke groeperingen" en de verwer
king van de eigen geschiedenis en de ontwikkeling van nieuwe 

dat de , J<t worden . 
. r opgemer i tie zit~en 

. . . a1ve 111oet hie uitgangspos e l<.tief-
Eerli Jkheidsb heel wat be1:er~f zelfs een pP.r_~Pg zitten 

·. pel<tieven · 1 in een . · s}(.ussie fzonderl · n 
pers n in cel e politieke al. d in strenge a . t ian Klar l 
gevange~evoeren van eenn die no g . st~e s . chach of Chris 
vo'or he de gevangene Mohnhaupt in Al. d . gers v a n staat 
deba~ dan Brigitte t genwoor l. · gevange-

- ls bi jv · tegen ver e · J'wel alle het 
zoo. 1 anslagen . "}(. door vri d gen na 
aruchsa . de RAF om de a . aanvanJ<elJ. J d. enJ<ele a brief va:l 
oe stat1 vanl te beeindigen l.~rzet verwel~~1111992 J<wam er eenngenen uit 
en J<ap~taade RAF ·en het :1aring i1:'. aprl. namens alle geva 
nen uit den van de RAfver rrmgard Moller 
bekend~~r strekking van 
aergell. Jl<e t 
.RAF en verze . 

Openlijke kritiek kwam eerst alleen van de gevangenen uit het verzet 
Ali Jansen, Michi Dietiker en Bernhard Rosenkötter, zij schreven : 
"deze tekst is zo ongeveer het logische en ook bijna onvernijdelijke 
eindpunt van een jarenlange verkeerde ontwikk~ling ; een heel vaak 
geprobleroatiseerde en ook uitvoerig bekritiseerde verkeerde ontwikke
ling. En nu wordt nog weer eens duideJ.i j_x dat Je schri jversters van 
de tekst zich nooi t serieus met de kritiek op henzelf, hun analyse 
en hun praktijk hebhen beziggehouden . ( . .. ) Zo zien de illegalen (in 
het Kinkelinitiatief) een ontwikkeling waarin zich politieke 
oplossingen aftekenen, niet alleen voor ons politieke gevangenen, 
maar tegelijk voor allen 'die voor een zelfbepaald leven strijden, 
zich niet onderwerpen aan de macht van het geld, die de eigen 
belangen en doelen tegen de winstinteressen in formulieren en 
praktisch omzetten' en het kapitaal zet daar dan ook nog wat druk 
achter ... zeg eens, waar leven we eigenlijk?" 
In de augustusverklaring bevestigde de RAF haar verbinding van 
perspektieven, waarbij ze enerzijds naar een oplossing voor de 
gevangenen zocht en h et opgeven of doorzetten van d e gewapende strijd 
als inzet gold . Aan de andere kant poogde ze ook een inhoudelijke 
bijdrage ta leveren aan een nieuwe politieke basis voor links, en 
tegelijk door de "cesuur" dp.arvoor de nodige politieke ruimte te 
v~rschaffen. Na deze verkláring kwam de eerste kritiek van e1:n 
RAFgevangene, Christian Klar: "Deze ontwikkelingen brengen JUi j tot 
de mening dat de nieuw opkomende en zich herorienterende linksen hie~ 
in het land een strategie ontwikkelen moeten, zonder zich door de 
dreigingen van het apparaat, dat zij de gevangenen hebben, beinvloe-
~,.. ... ~ .... , ...... ,.. ... 



,oor ae "cesuur" van de RA.f lag het zgn. "Kinkel-initiat,i.ef" op 
tafel, de verklaring van de toenmalige minister van justitie Kinkel, 
dat de vrijlating van enkele gevangenen uit de RAF onderzocht zou 
worden. In dit verband werden van de kant van de staat_geva~~enen 
genoemd, wier vrijlating al jaren geeist werd, omdat ze ziek z1Jn of 
die al meer dan 15 jaar in de bajes zitten, zoals Irmgard Möller . 
Het resultaat daarvan is bekend : Günther Sonnenberg die vanaf z1Jn 
arrestatie totaal bajesongeschikt was {h_oofdsch~~ met a lle 51~volgen 
van dien zoals epilepsie) werd na 15 Jaar vr1Jgelaten; b1J Bernd 
Rössner ~erd de straf voor 18 maanden u itgesteld om in_the~apie t~ 
kunnen - hij dreigt nog steeds terug te moeten; de ernstig z1eke.~l1 
Jansen werd in december 1994 eindelijk onder grote maats chappel1Jke 
druk met een resterende straf van 2 maanden ontslagen; enkf;!~e 
gevangenen uit het verzet zijn de laatste maanden op 2/3 termJ. Jn 
buiten gekomen, de allermeesten echter, die i n de laats.te 2 jaar 
buiten zijn gekomen hebben de straf tot op de laatste dag ui~gezeten. 
Dan zijn er nog de nieuwe processen op grond ':'an verklar1n~':n van 
kroongetuigen. Deze moeten toe niets anders leiden dan de blJ deze 
processen betrokken personen zo lang mogelijk i~ de bajes te 
begraven. Duidelijk is dat dit allemaal onderdeel. 1s v_an dezelfde 
politiek: mobiliseringspunten wegnemen, maar ook du1deliJk maken dat 
fundamenteel verzet tegen deze staat in de.bajes zal ~o7d~n ~egraven. 
Toch is er in eerste inst antie hoop gevestigd op dit 1n1t1at1ef, door 

bruil< te 
g epr obeerd gel binnen 

. hebben nu zowe . et 
En}<ele~ t is wordt at toch ~ ,. 

n mensen ~utteg~t dat 1111.sl~ stellen da;d:p01itiser1.ng 
gevangenen d:t initiat1.e a"chteraf vast t de staat" en l het 
ina1ten ~an gebruikt o: . ch inlaten 111e i n dat zowe t de 

1 b ul.ten als Zl. echter . nog ine 
a s d )ton gaan, e n bestaat e1; -"s dat zl.C~ . gebleven . 
goe d tonden anll•"' 1·11tz1Jn ·n)<el-
belaster '. '}<e zwaltte bes s het deel v te onbeweeg l. op het n1(1. dus 

D~v:~i:~;~ol;:~t~!f be:Jei;~i~~ h~jd ~~~~r:t{::t::~~rinut;:~~ 'bee:oele~ 
~gevangene"lfch weliswaarnxel eigen l.~ np0litiel(. geb~at komt , zoa~e 
Ken 1:e~;!f! 111aar g~~ v:n gelllaaltt- Î~es wat van d~l: jJcheden voor 
initl.apo titiel< gebru~isleiden door/ aanwezige 11109 n aantal 
geen . ch 1aten ordt , 11aa amens ee l.975 
we niet zi itiseerd .., . z oe11wo ~ 5tocJchol111 . be 

vaak belt.r benutten- 1<a.r1-?.e1.n tting 1.n ttanna i<ra0 
::gen politie~992 ver1t1aa~:e ainbassadeb:::nd Rössner:: de gewapen~: 

~~v;i;:~t(t~ :(f:~y t~t ~i j~~~~in;i::rd
111

1~ ::e ;t::dr~:c;~~la-
vastzitt ) dat ·Zl.J n oeze verltl f een gevang negatief 
in Lübeck d n deelnemen- deeld ..iord~ o 11e gevallen 
5 trii~ 2 <?u g~n (waar be0 ?\ing viel 1.n a 
hoorz1.tt1n d De bes11s 
ten) afgeleg . 
uit-

Dezë- verklaring van Dellwo oogstte veel kritiek. Het was welisw~ar 
geen homogene kritïëk maár toch werd hier voor het ee~st de manier 
van omgaan met het KGT-initiatief aangevallen (Koord~nierungsgruppe 
Terrorbekälllpfung is hetzelfde als het zgn. Kinkel-initiatief). De 
pragmatische aanpak van de Celler gevanhenen, verschillende wege~ ~n 
de richting van vrijheid i n te slaan, werd dan ook als "gedepollt:
seerd" omschreven; de eis tot vrijlating zou uit haar verband ziJn 
gerukt. . . . 
Het wezen! i jke verschil tussen _de g~vang~men ligt . m~nder in_ de 
inschatting van de maatschappeliJke s1.tuatie, de pos1.tie va~ links 
in de BRD en wereldwijd of de noodzaak van een herbepal1ng van 
revolutionaire politiek. 
De beslissende vraag is het "hoe verder i n de r evolutionai re s tri j d"· 1 / 
Dat het daarbi j om een herbepaling van de politi ek moet gaan, \ b 
d aarover zi j n allen het wel eens. Het s tri j dpunt l i g t in het ''hoe" 
va n die her beoa l i na. 

' 
u~ 1nnouae11Jke verschillen werden duidelijk in de diskussie die zich 
het laatste jaar afspeelde rond Lutz Taufers' tekst "maatschappij of 
ghett~".· In deze ,tek~t kritiseert Lutz met na11e de onbeweeglijkheid 
van zich revolutionair n oemend links, dat zich met name bezighoudt 
met het zich afgrenzen van reformisme: wier aktiviteiten rond de 
~ij;ating van de politieke gevangenen in de laatste jaren bestonden 
uit het afgeven van een reeks deskundige stell ingnames over teksten 
van de RAF of individuele gevangenen". 
Een centraal deel van deze tekst: "In werkelijkheid gaat het niet 0111 
'revolutionair' of 'refor111istisc h', maar om ghetto ot maatschappij. 
Een bewustzijn dat verantroordelijkheid draagt voor de 11aatschappij 
en de politiek in haar geheel kan klaarblijkelijk niet door diskussie 
en in~ormatie daarover bereikt worden, het kan alleen door praktische 
ervaring geleerd en geaccumuleerd worden . O!wel in een bestaande 
{revolutionaire) bewustwordingsbeweging of als die er niet is in 
die maatschappelijke contr,ien "waar het' refofmisme op de loer ligt" 
De "maatschappij in zijn ge~eel" betekent, grenzen te doorbreken het 
linkse ghetto uit, een eairncipatorische anti-systeembeweging' tot 
stand te brenger. Lutz be~i tiseert de houding, dat er onder de 
bestaande verhoudingen ge8{l oplossingen kun.nen zijn, waardoor 
diegenen die het meeste het ~lachtoffer van die verhoudingen zijn 
onder de tafel vallen, dat er eisen gesteld worden waarvan niemand 
kan z~ggen hoe ze gerealise rd 111oeten worden, dat er niet aan 
oplossingen voor konkr eet bestande problemen gewerkt wordt. 

Christian Klar daarentegen eist in e 
plaats van deze "terugkeer in 'de maats happij", een "bewuste keuze 
voor het concept van een positieve min ~rhejd en de verankering in 
het emancipatieproces van de wereldmassà 's" en "men kan enkel nog 
vanuit minderheden denken" . Gedácht wordt alleen nog aan de marges, 
er is alleen nog beweging vanuit de marge~" . 
Helmut Pohl houdt de kans voor een "nieuw compositum voor een 
omwentelinspolitiek die 111omenteel verder zou kunnen reiken dan het 
linksradikale e n ook voormalige linkse spektnuu" voor verknoeid {door 
de naar zijn meinig te late "cesuur" van de RAP). 
De vraag is : wat is er in de maatschappelijke omstandigheden sinds 
1991 zo ernstig veranderd dat een politiek die zichzelf niet bij 
voorbaat buiten de maatsc happij plaats~·nu plotseling verkeérd is? 
Dat het kollektief van de RAF-gevangenen zich splitst is gezien de 
politieke veranderingen van de laatste jaren en de krisis van linkse 
politiek niets bijzonders : ook buiten is er nauwelijks een linkse 
groep te vinden die de laatste 2 decennia riet aan soortgelijke 
processen onderhevig was . Dat wat de situat.:. e van de gevangenen 
d aarvan onderscheidt is, dat zij erop aangewezen zijn in de strijd 
vo o r hun vrijhe id ge1neens chappeli jke eisen te stellen en dat ze ervan 
afhankelijk zijn dat de s olidariteitsbeweging niet uiteenvalt. 

In dit verba nd li j kt ons -de verta lers- ( een deel uit) de in de 
Angehörigeninfo afgedrukte brief en de correctie daarop van Gabi 
Hanka e n Sigrid Happe, gevangenen uit het verze: zeer aktueel· 
"Wij h e bben i n onze tekst d i e in. de laatste Infc

1

gepubliceerd ;erd 
gezegd: ' o ok voor o ns g e ldt d a t niets ons meer met de RAF d~ 
geva nge nen in Ce lle _en Birgit Hogefeld v erbindt, want wij wille; met 
deze po litiek van uitverkoop niets te maken hebbtn. 
Da t neme~ we t e r ug omdat dat "niets meer" i n wez~n nie t klo pt. Wat \ -'-7"' 
ons . v ~rb1ndt is onze pol i tieke gesch i edenis en vooral da t wij als / 
po liti eke gevangenen hee l f undamentee l i n rl~--, • .,. • -
,...1: ,... ··--""'-·· -, .: • • 
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"ALS DEZE SPOREN ZIJN VERNIETIGD KUNNEN ZE GEEN RAPPOR'l' MEER 
SCHRIJVEN l " 

In het weekend van 20/21 november 1993 werd het geza111enlijke rapport 
van 2 Zwitserse onderzoeksinstituten, de wetenschappelijke dienst van 
de gemeentepolitie Zurich en het gerechtelijk instituut van de 
universiteit van Zurich gepresenteerd. Zij waren door de verantwoor
delijke officier van justitie in het onderzoek naar het "sterfgeval 
Wolfgang Grams" ermee belast, 0111 aan de hand van de meegestuurde 
bewijsstukken te onderzoeken wie met welk wapen op het station van 
Bad Kleinen om zich heen geknald had, wie wie geraakt had en 
tenslotte uit welk wapen de schoten stamden die Wolfgang Grans 
geraakt respektievelijk gedood hadden. 
Amper openbaar gemaakt werd het totale Züricher rapport in het kader 
van een zitting van de commissie binnenlandse zaken van het duit.se 
parlement op 7 december tot geheim stuk verklaard. Zelfs de fraktie
voorzi tters in de co111111issie binnenlandse zaken kregen enkel een 
verkorte versie van het rapport overhandigd. 
Wat het beoordelen van het rapport betreft is men dan ook aangewezen 
o~ oe s paginalange persmededeling die Helmrich, minister van 
justitie in Mecklenburg-Vorpowmern, i n het betreffende weekend liet 
uitdelen (voor zover niet anders aangegeven worden hier passages 
geciteerd uit de Frankfurter Rundschau van 22.11). 
De Züricher onderzoekers hebben zich niet beziggehouden met de 
tegenstrijdige verklaringen die tot dusverre van officiele zijde o ver 
.., ___ 1.., ____ ___ ; ____ ~- --.J -·~ • 
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~ waarom het (volgens de officiele versie corpus delicti= wapen van 
de 11.isdaad) wapen van Grams volgens het interimrapport van de 
regering van 18 augustus dichtbij de linkerhand van de dode GraJRS had 
gelegen, terwijl in een eerdere versie de vindplaats van het wapen 
m.et "rechts van het lijk van Grams liggend" werd aangegeven. 

* Ook de ~erklaringen van de beide getuigen a charge, die van de 
smeris die onmiddellijk na Bad Kleinen door de 'Spiegel ' werd 
gepresenteerd en die van de kioskverkoopster op het station - die 
beide verklaarden dat het hoofdschot op Grams door een politiebeambte 
was toegebracht - speelden in Zürich geen rol. 

~ Evenmin- ~erd -aandacht besteèd -aan de •eer dan 20 smerisgetuigen 
in Bad Kleinen. Speciaal de GSG 9-smeris hadden in eerste instantie 
de boel verrast met verklaringen die overkwamen alsof ze uit het 
hoofd g~leerd waren, maar zichzelf daarna .meerdere malen tegengespro
ken. Enige gemeenschappelijke punt bleef dat alle ingezette beambten 
op het moment van het hoofdschot op Gra.ms een kollelctieve blackout 
~eken te hebben; geen van he.n had op het cruciale moment ook maar 
iets gezien (Dat de smerissen niet in overeensteJlllling met de 
zelfmoordthese verklaarden, zou voor hen uit het gezichtspunt van de 
onderzoekende officier van justitie zelfs als ontlastende aanwijzing 
dienenl(Sûddeutsche Zeitung 8.11) 

Om de hand~lwijze van de iwitserse kriminologen juist te beoordelen 
moet men zich nogmaals de uitgangssituatie voor de geest halen: het 
onderzoek werd door het Schweriner openbaar ministerie in de zaak 
"dood van Wolfgang Grams" gevoerd. Er werd onderzocht tegen 2 GSG 9-
beambte~. Hun ~amen werden niet, zoals anders gebruikelijk, genoemd 
maar uit dubi~uze gronden van "bescherming van de getuigen" 
g~kodeerd a~s nWDJDers (~~- 6 en 8) aangegeven. Het openbaar ministe
rie heeft di.t gerechteliJk vooronderzoek van het begin af aan met 
veel tegenzin, . en enkel vanwege de aangifte door de ouders van 
Wolfgang Grams, doorgevoerd . 
De opdracht van Zürich werd door minister Hellmrich van justitie bij 
het tonen van _ het rapport indirekt weergegeven met de volgende 
woordel'_l: het oi:iderzoek had geen nieuwe gegevens opgeleverd die 
overtuigend tegen "zelftoebrenging" (door Grams, vert ) spreken 
(Frankfurter Rundcshau 22.11). 
Het doel van het werk van het openbaar ministerie is echter niet 
alleen in ontlastende richting, maar in beide richtingen te onderzoe
ken. Dit principe werd in deze zaak systematisch omzeild. . . 

----..;..-- -----
In de yolgende kri tiek op het weinige wat uit het Züricher rapport 
gepubl~ceerd werd wordt mede geput uit de resultaten van het 
;or~~sisch o~derzoek van Prof. Brinlcmann uit Münster: 

~iJ,de sectie op de afd. gerechtelijke geneeskunde van de universi
teit in _Lûbeck werden op bevel van de aanwezige smerissen van het BKA 
het gezicht, d~ omgeving_ van het rechteroor (rond de plaats van het 
s~hot), de . vingers, vingertoppen (en in tegenstelling tot de 
uitdrukkeliJke bewering in het tussenrapport) de handpalmen van Grams 
schoongema~kt. Hierbij werd uitgerekend die hand "bijzonder grondig" 
gewassen die de bondsregering probeerde te verkopen als de hand die 
het h::,ofdschot ha<;i afgevuurd. De dag na de sectie werd haar van 
Grams h?ofd geknipt, echter niet als bewijsstuk vastgelegd maar 
weggegoo1d. Volgens het oordeel van de voormalige BRA-beambte thans 
~=tenschapp~lijk_direkteur van het LKA Saksen Lichtenberg, is 1 zoiets 

porenvernietiging ..• als de sporen vernietigd zijn kunnen ze geen 
rapport meer schrijven. " (Spiegel 48/93) 

1 
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* Bij geen van de lijkschouwers re~p. de latere e~erts in Münster 
en Zürich handelde het om schietsporendeskund1gen. Professor 
Brinkmann uit Münster gelat als specialist voor 9enenanalyse. ook in 
Zürich is tot nu toe niemand als expert voor schietsporen :qaq ~ren 
getreden. De chef van de wetenschappelijke dienst -van ~ric~~r 
gemeentepolitie Pfister , is een gereno1111eerd vakman op het gebied 
van handschrift~n en doCWDenten (Spiegel 48/93). Bij het onderzoek 
in Münster werden verouderde, uit het begin van deze eeuw stammende 
methoden toegepast, zo wordt o . a. door het beschieten van va.rkenshuid 
vergelijkend ondezoek naar de mechanische effekte_n van schoten van 
zeer dichtbij uit verschillende wapens gedaan (Spiegel 29/93). 

* Bij het transport van delen van het lichaam van Wolfgang GralllS van 
Lübeck naar Zürich is tussen Lübeck.., en het BKA in Wiebaden de 

verz~geÏing (officieeel door vocht) verbroken. Door het BKA werd er 
opnieuw verzegeld en daarna werd het transport naar Zürich voortgezet 
(Tussenbericht). Wie dit transport en de opening van het pakket met 
bewijsmateriaal verrichtte is niet duidelijk. Evenmin of, en zoja 
door hoeveel handen de lichaansdelen· bij het BKA gingen. Er werd 
alleen bevestigd dat de manier waarop het bewijsmateriaal door het 
BKA verstuurd werd grote verwarring bij de Zwitserse kriminologen 
teweegbracht. Niemand wist daar welk bewijsstuk waar moest worden 
ondergedeeld (Spiegel 29/93). 

* Volgens een rapport over de schotwonden door een patholoog-anatoom 
van de Humboldtuniversiteit in Berlijn (Prof . Geserick) duidt ook het 
schot op Grams' buik op een schot van dichtbij, niet echter op een 
absoluut opgezet schot. OOk dit schot is volgens het Züricher rapport 
afgevuurd uit een wapen van de smeris. De horizontale weg die het 
projektiel in het lichaam genomen heeft spreekt ervoor dat het schot 
is afgevuurd toen Grams al op het spoor lag (Die Woche 8.07). 
Vervolgens beweerde het BKA krampachtig dat alle schoten op Grams 
zijn afgevuurd van een afstand die groter is dan anderhalve neter. 
Dit komt n~. overeen met de gebruik~li jke veiligheidsafst;and. Maar 
bij het overleggen van het tussenrap,port beweerde minister van 
binnenlandse zaken, Kanther, dat de GSG 9-smerissen met hun wapen in 
aanslag "licht naar voren buigend" Grans genaderd waren. De smerissen 
hadden dus de veiligheidsafstand overschreden en een schot van zeer 
dichtbij was dus mogelijk geweest. Het "resultaat" uit Zürich, dat 
alle schoten op Grams (met uitzondering van het hoofdschot) vanaf een 
grotere afstand dan anderhalve meter werden afgevuurd, moet dan ook 
in die kontekst beschouwd worden. 

• op bevel van het openbaar ministerie in Schwerin werd de Zwitserse 
experts verboden, gegevens over het projektiel met bewijsstuknummer 
5 bekend te maken in hun tussenrapport dat op 18 oktober werd 
gepubliceerd. Het gaat hierbij om een projektiel dat pas dagen na het 
gebeuren op het station van Bad kleinen door een privépersoon 
gevonden werd en dat bij geen enkel tot dusverre onderzocht pistool
type hoorde (TAZ 30.10). 

* De "spraykegel" van Grams-bloed dat op Grams' wapen zat kan volgens 
de experts uit Münster twijfelloos als door hemzelf aangebracht 
verklaard worden . Dat zou ook blijken uit de geringe aanwezigheid van 
bloed- en weefselsporen. Als een derde het wapen bij het hoofdschot 
had afgevuurd dan zouden er andere en meer bloed- en weefselsporen 
op het wapen gezeten hebben (Zeit 29.10). 
"Monitor" van 2.12 daarentegen bantwoordde deze argumentatie met de 
tegenovergest elde mening van een patholoog-anatoom die zijn kollega' s 
uit Mü~ ~~rwij~echts_één positie te hebben onderzo~ht vanwaar-
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u~ ~ de GSG_ 9-smej~s op Gr a;ns geschoten ka~ heb~en. In werkelijkneia7 · 
ziJn, speciaal biJ professionals, andere uitgekiendere schiethoudin-
gen denkbaar, bij welke, zelfs bij deze bloedsporen op het wapen van 
Grams, ook zou kunnen worden aangenomen dat ze door iemand anders 
zijn toegebracht. MOnster heeft dus eenzijdig ten gunste van de 
zelfmoordthese onderzocht! 
Bovendien konden op geen enkel ander wapen bloed- en weefselsporen 
vastgesteld worden. Het BKA had alle smeriswapens en die van Birgit 
Hogefeld direkt na Bad Kleinen "bewerkt", uitgerekend met uitzonde
ring van het wapen van Grams. Zo werden alle aan de pistolen klevende 
bloed-en weefselspore~ onherroepelijk vernietigd (tussenbericht) . 

-* Wat betreft de door de experts onderzochte kleding: er werd enkel 
bericht over de onderzoeksresultaten van de kleding van de GSG 9-
smeris "nr. 6" . Deze kwam het dichtst in de buurt van de gewond op 
het spoor liggende Grams en geldt als een van de hoofdverdachten voor 

het dodelijke schot. Zijn kleren werd echter pas dagen na Bad Kleinen 
in beslag genomen (Spiegel 48/93). Toen hij ze afgaf was zijn broek 
net gewassen! Hetzelfde kan worden aangenomen van zijn schoenen 
handschoenen en pistoolholster. Het door "nr. 611 beschikbaar gesteld~ 
donkerblauwe gewatteerde jack vertoont bij de rechter elleboog 
b~<:>edsporen, wat echter slechts 11 veegsporen 11 zouden zijn, die niet 
biJ het afvuren van een schot maar pas bij een later bloedkontakt 
zouden zijn ontstaan . Een "spraykegel" is er niet (Zeit 29.10). 

"IEDEREEN KAN EEN JAS GEBRUIKEN ALS H.ET KOUD WORDT" 

Hierover ~_punten: 
* De jas "tlan s meris "nr. 6 " werd twee keer onderzocht . Na het 
onderzoek in Zürich - en nog voor het overleggen van het rapport uit 
Münster - we~d uitgerekerrd dit jack van de hoofdverdachte GSG9-smeris 
"nr. 6" 's nachts uit de afgesloten bewijsstuJcJcenkast op de afdeling 
voor gerechtelijke geneeskunde aan de universiteit in Zürich ("het 
heiligdom van de universiteit" Spiegel 48/ 93) gejat. Tot nu toe zijn 
de daders natuurlijk niet opgespoord. Maar het is toch boute 
misleiding als de chef van het instituut, Bär, als mogelijk motief 
verklaart : " iedereen kan wel een jas gebruiken als het koud wordt". 
Nu had smeris "nr . 6 11 het jack niet in de winter maar midden in de 
zomer gedragen bij een inzet, waarbij het blijkbaar te heet was om 
onopvallende veiligheidsvesten onder de kleren te dragen . Ten tweede 
kan niemand dit jack meer in het openbaar aantrekken, want het was 
al in Münster in stukken gesneden! ( Spiegel 48/93) . .• -

* De teg~nstrijdige verklaring van de kioskverkoopster, · dat · de op 
Grams schietende GSG 9-smeris niet een donkerblauw maar een wijnrood 
jack gedragen had, werd i n Zürich niet behandeld. -u - , -: .:: 

~- . -~ 
* Tot dusverre zijn geen o nderzoeksresultaten over de kleding van 
Wolfgang Grams bekendgemaakt . Als hij zichzelf echter had doodgescho
ten dan zouden er toch bloedsporen op zijn -rechteniouw . te . vinden 
moeten zijn. -·· ·· 

,. 
* ~ t~t ·slot nog dit: zoals tijdens de zitting van de · collllDissie 
binnenlandse zaken van 7.i2.93 aan het licht kwam, is niet alleen de 
kleding van de hoofdverdachte, maar ook die van de tweede dode van 
Bad Kleinen, de GSG 9-er Newzrella, spoorloos "verdwenen". ~ 
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Voor dit schi jnba:arzö g'ërenouuneerde en onafhankelijke instituut van 
de gemeentepoltie Zürich is dit Bad kleinen-rapport niet het eerste 
waarmee het de Duitse repressieorganen een handje helpt . Ook de 
sterfgevallen in Stammheim i n 1977 werden door de Zwitserse krimino
logen zoals verwacht op "zelfmoord" onderzoekt. Twee jaar later in 
het proces tegen Rolf-Clemens Wagner (wegens een bankoverval door de 
RAF in Zürich) waren de wetenschappers van de gemeentepolitie in die 
plaats weer aktief. Zoals echter in het.in 1992 gevoerde proces tegen 
Christian Klaren Peter-Jürgen Boock in dezelfde strafzaak bleek, 
werden de c onclusies van dit instituut - zelfs door de verantwoorde
lijke veiligheidsdienstrechter s in Stuttgart - als niet houdbaar van 
de hand gewezen. 
Het BKA had het Schweriner openbaar ministerie al voor het instellen 
van de speciale commissie Bad Kleinen, aanbevolen de Züricher 
wetenschappers met het onderzoek te belasten. Men wist i n Wiesbaden 
blijkbaar heel goed op wie men i n tijden van nood kan rekenen - wie 
van stront goud kan maken. 

· (uit Die Rote Hilfe 1/94) 

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

PERSMEDEDELING 

1HRGIT HOGEFELD VERDACHT VAN MOORD EN 6-VOUDIGE POGING TOT MOORD IN 
BAD KLEINEN ; · 

4 Nadat het openbaar ministèrie i n Schwerin het onderzoek tegen de GSG 
9-agenten heeft gesloten , wordt vandaag 2 februari 1994 een procedure 
tegen onze cliente gestart wegens moord en 6-voudige pogi ng tot moord 
i n Bad Kleinen. Hiertoe verzocht ~et openbaar ministerie eind 
novell.ber 1993 toen vaststond dat de zaak tegen de GSG9-beambten werd 
gesloten. 
Direkt na Bad Kleinen had de toenmali ge procureur-generaal Von Stahl 
nog valselijk beweerd dat onze cliente de schotenwisseling zou hebben 
geopend. Deze bewering moest hij echter enkele dagen later herroepen . 
De aanleiding tot deze procedure komt geheel overeen met 'de lijn van 
de staatspolitiek in dit verband: talrijke tegenstrijdigheden en 
verdoezelingen werden als pech verklaard en Wolfgang Grams tot 
zelfmoordenaat'. .Alleen Birgit Hogeteld die tijdens het schieten 
geboeid en -met een kap ~ver het hoofd in de tunnel o~ de _grond lag 
wordt nu door konstrukties tot moordenares verklaard.~ 
Qua tijdstip perfekt h ierop afgestemd verschijnt nu de medewerker van 
de binnenlandse veiligheidsdienst Benz, als vertegenwoordiger van de 
"Koordini erungsgruppe Terrorbekämpfung" (KGT) op het podium. Hij laat 
de verdediging weten dat het mogelijk is "de moordaanklacht van Bad 
Kleinen te l aten vallen". Voorwaarde daartoe is de "medewerking" van 
Bir git Hogefeld. Deze "medewerking " zal dan ook uitwerking op het 
verloop van toekomstige oppakakties moeten hebben. ,~ 
Daarmee moet de planning van de aktie in Bad kleinen die in mei 1993 '·.· 
begon dan toch nog als suksesvol worden afgesloten; een gezocht 
RAFlid wordt bij de arrestatie doodgeschoten, onze cliente krijgt 
levenslang onder speciale hechtenisomstandigheden. 
Een SEK-beani.bte maakte dit op 20 januari 1994 tijdens het t ransport 
van Frankfurt naar Bielefeld heel duidelijk toen hij tegen Birgit 
Hogefeld -':fei: "Als je armen op de rug geboeid zijn, dan raken we j ~ 
i n ieder geval goed, dan ben je niet zo snel! " 

Ursula Seifert, advocate 
@erthold Fresenius, àdvocaat 

--------



BAJESOMSTANDIGHEDEN VAN BIRGIT HOGEFELD 

Eind december heeft het 
Bundesgerichtshof het hech
tenisstatuut tegenover mij 
in zoverre veranderd dat ik 
nu niet meer 24 uur per dag 
alleen in een cel van 8 
vierkante meter zit opgeslo
ten , maar 23 uur. Ze wilden 
eindelijk de "kritische pu
blieke opinie" verkondigen 
dat mijn totale isolatie na 
6 maanden is opgeheven -
even later zou die onder een 
a ndere naam weer worden 
doorgevoerd, maar daarover 
later. 

Als we met 5 vrouwen zi jn 
het veel, we waren ook wel 
eens met ons tweeën - de 
a nderen spreken met elkaar 
af zodat i k niet in mijn 
eentje rondloop; toen ik een 
paar dagen geleden voor een 
getuigenverhoor naar Frank
furt gebracht werd is nie
mand gaan luchten. 
Verder word ik van alles 
uitgesloten : celdeur open, 
bij iemand anders op bezoek 
in de cel, sport , biblio
theek (de bajes weerhoudt me 
daar al 5 maanden van), kerk 
bezoek, etc. I k mag echt 
behalve dat uurt je luchten 
de rest van de dag geen 
enkA 1 e ~nct• r • vrr·;w teoen-

!· 

• komen, zelfs mijn afval la-
ten ze me niet op dezelfde 
tijd wegbrengen. Ik moet 
enkel deze cel en de hier
tegenoverliggende muur zien, 
verder niks - de cel ligt 
zodanig dat de hele winter 
ae zon niet naàr binnen 
schijnt; toen ik weer luc h
ten kon heb ik voor het 
eerst sinds 3 maanden de zon 
weer gezien. De cellen boven 
onder en naast mij zijn op 
een na allemaal leeg en voor 
die ene die ze vaak wegens 
ruimtegebrek moeten gebrul 
ken geldt dat er alleen vrou 
wen inkomen die geen duitse 
zijn - ik mag met niemand 
praten. Om ons te verdelen 
en de anderen .tegen mij op 
te jutten zi jn er duize nden 
pesterijtjes: omdat zoge
naamd een van mijn 20 boeken 
ontbreekt (dat is het door 
het BGH vastgestelde aantal) 
worden bij alle anderen de 
cellen doorzocht; omdat 
"vanwege mij" de strafge
vangenen en diegenen in voor 
arrest apart moeten luchten 
s turen ze ons de laatste 
tijd meerdere malen per week 
's ochtends in het donker en 
met schijnwerpers aan naar 
buiten (hoewel wij sowieso 

de hele däg het licht aan 
heben moeten omdat de cellen 
zo donker zijn). 
Een vrouw met wie ik be
vriend ben en met wie ik tot 
voor kort vaak aan het raa m 
kon kletsen werd bij haar 
proces door de rec hter ge
vraagd: "denkt u dat mevrouw 
Hogefeld de juiste omgang 
voor u is?" en "is het u 
bekend dat ondersteuning van 
een terroristische vereni
ging strafbaar is?" In de 
regel lopen zulke verdeelpo
gingen en intimidaties op 
n~ets uit - maar natuurlijk 
niet altijd en bij iedereen. 

Deze vrouw heb ik laatst aan 
het raam gezien vanaf de 
luchtplaats en we begonnen 
natuurlijk met elkaar te 
pratlJ/1, en daarom moet nu 
als ~~trafmaatregel" tegen 



mij, op bevel van het BGH 
(dus van het openbaar minis
terie) het luchten voor ik 
weet niet hoeveel tijd weer 
geschrapt worden, dus weer 
24 uur per dag in de cel. Zo 
kunnen ze iedereen het hech
tenisstatuut laten zien dat 
voorziet in luchten samen 
met andere vrouwen en in 
werkelijkheid weer de totale 
isolatie van mij doorvoeren. 
Medisc he verzorging houden 
ze tegen waar ze maar kun
nen, b.v. een noodzakelijk 
onderzoek door een orthope
disch arts, want ze weten 
dat ik 12/13 jaar geleden 
aan mijn heup ben geopereerd 
en dat ik moeilijkheden met 
lopen heb. Een 
vertrouwensarts wordt 
sowieso niet toegelaten maar 
zelfs een onderzoek door een 
door hen uitgezochte arts 
blokkeren ze door mijn 
advocaat en mij alle 
informatie over een 
dergelijk onderzoek en de 
omstandigheden daaromheen 
weigeren te geven. Ik zou 
voldoende door de bajes zijn 
geinformeerd - in zekere zin 
is dat waar; voor mij moest 
het voldoende zijn! Zulke 
heupoperaties zijn een hele 
aangelegenheid, je bent 
maanden in het ziekenhuis en 
kan bijna twee ·· jaar enkel 
met krukken lopen en deze 
"arts" vraagt me: "wordt het 
poliklinisch gedaan?" Dat is 
hetzelfde als iemand vragen .

1
1 .. "' of;,zijn blindedarm er in een 

~,. ' ·-apotheek uitgehaald is. Meer 
r- ! .hoef je over de 
7 dvak.be.Jcwaamheid van een 'arts 
!'T · ·niet te weten.-
· ~ii_;IkJmoet systematisch verre 

._,.,,. ;van· ~!k7""aktuele politieke 
cussie worden gehouden. 

pámfièt ; tijdschrift of 
op et'van wàt aan ook wordt 
oor'titet~BGR vastgehouden, 

ó;,lfe;sturen het gewoon 
terug-naar de afzender. Bri
even van mij komen over het 

cQI 

algemeen na 4-6 weken aan en 
ik schat dat ongeveer de 
helft van de aan mij gerich
te post in beslag i s genomen 
sinds mijn arrestatie. De 
laatste tijd komen ook brie
ven aan mij pas weken later 
aan. Praktisch betekent dat 
als ik met iemand een dis
cussie aan wil gaan en hem 
of haar schrijf, dat ik pas 
na een week of 10 op ant
woord kan rekenen. Een pro
bleem dat daar bijkomt is 
dat bijna niemand gelooft 
dat alles echt zo streng 
gaat als ik schrijf, en dan 
krijg ik brieven als: 11 

• • wat 
ik goed vond aan dat en dat 
stuk in de Interim ... " - en 
ik weet natuurlijk niet waar 
het over gaat, 
Ik denk dat ik naast het 
"normale programma" ook nog 
een heleboel wraak over me 
heen krijg: jaren geen ar
restatie van RAF-leden, Bad 
Kleinen, de infiltrant en 
ondanks dat is de RAF niet 
verslagen etc. Enkele dagen 
geleden ben ik door een Hes
sische speciale eenheid van 
Frankfurt naar Bielefeld ge
bracht Dat was als een film 
uit Latijns-Amerika: gepant
serde mercedes, rondom zwar
te gordijnen, ook bij de 
chauffeur . Deze kerels heb
ben me meerdere malen · "be
dreigd", dat meenden ze, ze 
zeiden me een paar keer hoe
zeer ze zich verheugden op 
de gelegenheid mij neer te 
kunnen schieten, "als uw 
armen op de rug geboeid zijn 
raken we in u ieder geval ' 
goed, dan bent u niet zo 
snel etc. Toen ik in Frank
furt niet snel genoeg mijn 
handen uitstak ,om me te la
ten boeien ·smeten ze ; me met
een met mijn ge~~tht:,en ·: 
bovenlichaam' op .... ~e kofferbak 
van hun auto en s noerden de 
handboeien zo hard aan dat 
mijn a rmen achteraf wel 2 
keer zo dik waren als nor-

-,,..;, omdat het bloed urenl 
lang opgestuwd was . 

JVA Bielefeld, 23.1.1994 1 
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Redaktioneel van de laatste Turkije Koerdistan Aktueel. 

OVER DE A.KTUELE GEVANGENHOUDING IN NEDERLAND VAN AKTIVISTEN UIT 
TURKIJE EN KOERDISTAN. 

De geheime oorlog in TUrkije en Koerdistan woedt in alle stilte nu 
ook in Europa 
Op dit moment zitten er voor zover bij o~s bekend 10 mensen afko~stig 
uit Turkije en/ of Koerdistan gevangen \n Ne~~rlandse _ge~angenissen 
Dit vanwege hun vermeende betrokkenheid biJ afpersingingen voor 
revolutionaire organisaties uit Turkije en Koerdistan. Volg!ns onze 
informatie zitten twee van hen vast omdat ze er van beschuldigd voor 
de PKK mensen onder bedreiging geld afgeperst _te _hebben. De andere 
acht zouden het zelfde hebben gedaan voor Devrimci Sol. 
Helaas is ons vrijwel niets bekend over de gang van zaken rondom de 
t wee mensen die voor de 'PICK zouden werken'. Over de andere acht 
weten we meer omdat Devrimci Sol GuclerjNL enkele akties heeft 
gevoerd waarbij ze persverklaringen h~bben uitgegeven die het een en 
ander de doeken doen. 
Wij citeren uit hun hongerstakingsverklaring van ~4 Januari: .. 
Nederlandse politie gaat door met haar barbaarsheid en haar Juridi
sche constructies 
De laatste tijd is de onderdrukking en de terreur door de Nederlandse 
politie zo ver gegaan dat alle grenzen zijn overschreden. De onder
drukk.ing · en het gevangenisregiem van total~ be,perki!lgen tegen 
revolutionairen, democraten , personen en organisaties die voor een 
menswaardig leven strijden, gaan onverminderd door. 
Daarom zijn wi j in hongerstaking gegaan! 
wij eisen een einde aan het barbaarse optreden van de nederlandse 
politie ! . 
Een i eder die zijn of haar solidaritei~ wil betonen kan ons vinde~ 
in de tent op Het Plein, voor het nieuwe parlement_sg_ebouw. WiJ 
stellen uw solidariteit met onze strijd tegen het discriminerende en 
criminaliserende politieoptreden z~er op prijs. 
De recente politionele terreur en discriminatie. tegen onz! :nens4:n 
gaat gepaard met een onbegri jpeli ?k~ barba~s~eid . De poll tie d.i.~ 
onze mensen uit hun woningen, verenigingen , bibliotheek en een winker 
sleepten, waarbij ze de deuren kapot getrapt hebben_, houdt_ hen . ~og 
steeds gevangen. Dit soort g ewelddadige operaties .ziJn biJna 
dagelijkse gebeurtenissen. AJ.s de gebeurtenis~en van de laatste 
anderhalve maand op een rijtje worden gezet kri j g je het volgende 
overzicht: 

-6/7 december 1993: In Den Haag en Rotterdam worden vier won~ngen, 
een bibliotheek en een winkel binnen gevallen. 5 TUrkse revolutionai
ren en democraten worden gearresteerd. De mensen worden geblinddoekt 
en soms nog in hun pyjama afgevoerd. Als gevolg van het barbaarse 
optreden van de politie tijdens de _invalle~, krijgt een zwangere 
vrouw een miskraam. De persoon voor wie ze zeiden dat ze kwa.men, was 
op dat moment al in hun handen. 

-11 december 1993: Een uit TUrkije afkomstige democraat werd on~voerd 
door de BVD. ze vroegen hem om tegen bepaalde gunsten als s pion op 
te treden en verklaringen af te leggen tegen de reeds aangehouden 
personen. ze hebben die persoon in elkaar geslagen tot hij het 
bewustzijn verloor omdat hij weigerde zijn medewerking te verlenen, 
omdat hij weet dat spionage een laffe daad is. 

-14/15 december 1993: Weer werd een uit Turkije afkomstige democraat 
op straat, voor de Turks[Koerdische bibliotheek opgepakt en na een 
paar dagen naar Turkije uitgewezen. 



-12 januari 1994· Tijd 
van Justit' t • ens een protest- demonstratie voor het Palei 
Conunissari:e va~ Den Haag, _i.v.m. de voorgeleiding voor de Rechter~ 
demonstranten va~e voor_die_n opgepakte personen, werd een groep 
Krachten ) zonder r dDevrimc1 Sol Gucler (Revolutionai re Linkse 
gelaten . Deze aanhoe d~ aangehouden. Kort daarna zijn zij weer vrij 
genwet. u gen gebeurden onder het mom van de vreemdelin-

-18 januari 1994· I B 
de deur in van e~n :On:::e:aipeeznooumi ttrapte de poli tie om 05. 30 uur 
Zij voerden hem geblinddoekt en 1·n . _Turk~je afkomstige democraat. 

Zl.Jn PYJama af. 
-18 januari 1994: op de d d . 
mass a al, de Turkse/1(oer~:sc~~ :::ri:~~i~1e voor de tw~ede k e er, 
vr<;>uw, twee kinderen van 11 en 13 ·a in De_n Haag binnen. Een 
bui t en) we rden onder bedr . i J ar en drie mannen (een man 
De vrouw en kinderen ZiJ'ne1g ngdvan wa~ens, geboei d en aangehouden. 

na on ervrag1ng we er vrij gelaten. 
- 20 januari 1994: De jacht d ' . 
gaat nog s teeds door we ' ie b~gon in de week van de mensenrechten 
democraat uit Turkije : er wer en e r een deur i ngetr apt bij een 
Wee r wer d er i emand bl' 
Dit spee lde z ich weegrei iRnddtotekt naar het politiebureau meegenomen . n o erdam af . 

De onzinnige akt ies en operati es d . . 
het gewone volk t e i ntimi d v~n e pol i tie worden uitgevoerd om 
pol i t ie lket hun onwetti ge o~~~d ~.willen de chefs vai:i de BVD en de 
totale beperki ngen de r evolut· r . i ng en hun gevangenis- regiem van 
terr orist en afschi lderen Hun1~na~~~ d~m~cr aten en patriot - ten als 
volk voor de s t riJ'd van hun lkoo oe is de solidar iteit van he t 

vo e r en af te breken. 

(Devrimci Sol Gucler / Neder land - 24 - 01- 1994 ) 

Achtergrond : 

Un Eur opa wonen meer dan 2 -1 . 
Turks Koerdistan . Deze mens m1 Joen mensen afkomstig uit Turkije en 
Turkije . Velen voelen z i ch b:~ leven al_l_emaal mee met hun familie in 
king van het Koerdische volk e:o'1;ie~ fl.J de_ ~tr ijd voor zelfbeschik
democratie in Turkije zelf Ve 1 J e ?t riJd ~?or mensenrec hten en 
de voJ k~be:.egingen Devriln~i S~l m:~sen i n ! urk1 Je, e n _ook hie:r' zien 
g7organ1sP.erd verzet te en de r _de ~KK als . E;€11 1;11 tdr.ûck1ng va:1 
middelen als mas samoord g mart 

1 
_eger i ng in __ T~r ki Je die f asci stische 

buitenwettelijke executies e ing, verdWJ.Jn~ngen, doodstraf, 
dorpen in Koerdistan "om d ' massal e_ d epoc t at1es van hele steden en 
op t e. drogen " en onmensel1j~:e ;:::;~f: guerrilla '_s _zich in bewegen 
gebruikt om de gerecht vaardi de 

O 
• ~g yan pol1t1eke gevangenen 

druk.ken . Daarom zett . g ppos1t 1e J.n het land de kop in t e 
(in Europa duizendenfnzf~ N_ederland elk _jaa:c: weer honderden mensen 
Koerdi stan . Maandenl an l i n vo<;>~ or gan1sat1es in Turkije en Turks 
met hen om geld t g eggen Zl. J bezoeken af bij mo:nsen en praten 
Koerdist an . Dui zend:n ~agen voor hun oi::ganis ati e i n Turkije en/ of 
we t en da t deze organis t~nsen ~even elk Jaar wee r geld omdat zij 
- hun belangen vertege~ :oeosr ~i~:n:egenst elling tot de Turkse regering 

Dit . is de Turks e r eger ing een doorn in het oog ! 
Daar om t r ok er de laat t 
door Europa. Zi j smee:t!nmaanden een keur van hoge Turkse pol i tici 
1naken aan 11at zij noemen . "dhu~ ~uropese col l ega' s om een einde t e 
me ." · e u1tenlandse bronnen van het terroris -

..., 

L 

•• 

Na tuurli j k was di t niet aan dovemansoren gericht: 
De belangen van het westen in Turkije zijn veel te groot om te 
negeren. Het westen leverde al de wapens waarmee het Koerdische volk 
wordt vermoord. Nu loopt er op Europese schaal een criminali
serings- en verni etigingscampagne tegen revolutionaire organisaties 
uit Turkije en Koerdistan. In Duitsland en in Frankrijk is het 
verboden om als Koerd georganiseerd te zijn. In Zwitserland zijn de 
a fgelopen maand mensen tot gevangenisstraffen veroordeeld 0111 de 
zelfde redenen als waarom de aktivisten hier in Nederland zijn gear
resteerd . Dit hoe~el de bewijslast flinterdun was. In Belgiê vallen 
Grijze Wolven demonstrerende Koerden aan. (Ziè elders in deze 
uitgave ) Di t gebeurde nadat er op 2 december jl. een Turkse generaal, 
Dogan Beyazit, een vergadering had georganiseerd met Turkse - lees 
nationalistische - organisaties. Bij deze gelegenheid heeft hij ook 
gesprekken gevoerd met mensen van de veiligheidsdiensten van alle 
landen van de NATO. De Be l gis che regering legde de zwarte piet bij 
de "provocerende" Koerden in plaats van bij de fascis tische Grijze 
Wol ven. Al deze Europese regeringen ~erplaatsen hiermee de stri j d 
voor mens enrecht en e n democratie in Turkije en Koerdistan gedeel te
li jk naar Europa. 

Ook Nederland droeg haar steentje bij. 

Op 6/ 7 december van het vorig jaar viel de politie een aantal huizen 
i n Rotterdam en een Turks/ Koerdische bibliotheek in Den Haag binnen. 
In totaa l wer den vijf personen gearresteerd. De invallen in de huize n 
gingen gepaard met een enorme bruuthe id die in een politiestaat niet 
zouden mis~taan. Terwijl ze de gezochte persoon al hadden opgepakt 
g i ngen ze met grof geweld een woning bi nnen. Ze gingen meteen naar 
de s l aapkamer alwa ar ze de dekens van een zwangere vrouw afhaalden. 
De vrouw ~eeft als gevolg van de schrik een miskraam gehad. De 
gearresteer de heeft nog geen enkele maal met haar mogen telefoneren. 
I n de andere huizen werden vrouwen en kinderen bang gemaakt. 
Arrestanten mochten zich ni et aankleden en werden slechts gekleed in 
hun ondergoed en geblindoekt afgevoerd. Daarna nam de media het spel 
over. He t Algemee n Dagblad noemde de arrestanten extreem links. Hoe 
extreem ben j e eigenli j k als je vecht voor rechtvaardigheid in een 
land als Turkije? 

Ook de bvd i s ac t i ef tegen revolutionairen uit Turkije. 

De BVD bemoeit zic h zeer intensie f met de ze zaak. Naast de gewone 
methodes om aan verraders en i nfiltranten te komen, zoals het onder 
druk zetten van mensen diè politiek asiel aanvragen, hebben ze 
gepr obeer d de he l e Turkse en Koerdi s che middenstand als informant te 
f unctionali s eren door begi n septe mber de politie in Den Haag een in 
het Turks ges teld pamflet te laten vers pre iden. 
In dit pamflet werden de mensen opgeroepen om de politie te waarschu
wen a l s ze benader d worden door l i nks e organisaties uit Turki j e met 
het verzoek 0 111 geld. v erder bemoeien ze zich intensief met de 
rechtszaak die nu loopt t egen de ze vijf mens en. Ze gaan zelfs zo ve r 
dat ze iemand van de straat ontvoer en, hem ondervragen over een van 
d e ver dachten en hem - als hij zi j n medewerking weigert - in elkaar 
s laan. Daar na benaderen ze hem nog e nkele malen om te prober e n hem 
zo ver t e kri jgen verklaringen af t e l eggen tegen de mense n die 
nu al weer l anger dan t wee maanden i n vo l l edige beperki ngen z i ttep . 

Wij protes ter en t egen de samenzweri ng van de Nederlandse en de Turks e 
regering omdat het gevecht voor een democr a t ische s amenleving i n 
Turkije een rechtvaardige strijd is ! 

Wi j e isen de onmiddelijke vrijlating van de verdachten omdat hun -Z.. f 
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arrestatie het gevolg is van een gerichte campagne tegen r 1 t· 
naire organisaties uit Turkije en . t t evo u ioheeftl nies me rechtvaardigheid van doen 

5t0P ~e criminalisering van het revolutionaire verzet Koerdistan! uit Turkije e n 

Turkije Komitee 
Postbus 3359 
1001 AD Amsterdam 

Voor een ~bbonement op Turkije Koerdistan Ak · 

K
oovme1.7teoep.g1.ro 2391 t. a. v . Ba_nkrekening 43.94:i:~J91maak Je 25 gulden van het Turkije 

Turkije Koerdistan Aktueel · d d i · 
Komitee. Turkije Koerdista~s Ak~ maai" ~\ Jkse uitgave van het Turkije 
democratie en mensen recht u~e in o:meert over de strijd voor 
bijzondere aandacht aan b . en 1.n Tu~~ije. Daarbij besteedt ze 
gen, politieke processen,u!~:~%~~=~~;!~~Jke ~xecutie~ en verdwijnin
en de terreur tegen het Koerdische vo{k.' on erdrukk1.ng van de pers, 

• 
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Juis t - de hieruit spr.ekende t rend van ontpo l itisering 

(die e ige nlijk OOk impliciet politiek is ). zou doorbroken 
moeten worden. Die trend houdt o.o. het ol aardig wot joortjé 
heersende cynisme. en de discussie -en o rgoni sotievijondigloe i 
in. Deze te doorbreken is een deel v an wat wij met ons projek 
met de winke l proberen te bereiken. Daarom denken we dot het 
meer don in Jaren tevoren noodzakelijk_ is om te kommuniceren· 
over waar links mee bezig was. is. en zou moeten zijn.,Aktie 
te voeren (óók bommen plaatsen) . zonder politiek consept is 
controproduktief en perpektiefloos. Änderzijds is het trouwe n 
ook onvoldoende om po li tieke consepten te bedenken zonder doa 
praktische okties en orgonisotie~an te verb inden . Het zou 
juist in de moeilijke momentele situatie van links prioriteit 
moeten hebben om no te gaan wat er van het verleden van li nks 
te l eren is. waar mogelijkheden ligg en om in te ·gr i jpen in 
vastge roes te verho udingen en hoe die - met perspektief - ope n 
te breken zijn . 

We proberen daarom als winkel meer don een spiegel v an d 
7rootste gemene politieke deler von de sien te zijn. We voel e 
>ns verbonden met die sien omdat we zien d~t ieder indiv idue ·~ 
!oor binne n eenzelfd e soort b3si s-verontwaordiging k o e s te r t 
eg9n o nge l ijkwaardige maat schappe l ijk e verho udingen e n de . - ~ . .. . . ' - - : - - .. 



•···· "' ·' ~ .. .,,JLle><e b ' 
zijn ontstaan We a~js voor een deel binnen diezelfd 
te sma l . · vinden die verontwaardiging als b e_sien 
We vinden dat de Cha as1s echter 
verzamelbak te zi. os de verantwoording heeft om 
je die verantwoorJ~ van wat er aan artikelen binne~!er dan een 
niet een priorit ~~ niet . omdat dat niet lukt omt. Neem 
handleidinge eit ls: dan mag je artikelen of omdat dat 
We staan ope~ ~~woon n1et Publiceren. over o.a. bonvnen-

_oor vragen en andere meningen. 

Infowinkel Groningen. 

P .s.· Het schijnt dat er een 
Chaos niet meer in de verko gerucht gaat· al s zouden wij de 
van ons op eigen initiati fop hebben. Inderdaad heeft iemand 
van iemand van de Chaos z:lf naar a~nleiding van toezeggingen 

.het laa tste nummer dit over n1et open verspreiding van 
Oi t , . · nummer een dag u1' t d · k 

. "a~ geen gezame l ijk besluit en . e w1n e l gehouden. 
brief ls een gezameliJke rekt· is weer rechtgezet. Onze a ie . 

I~ de Chaos van · 30-11-·93 
staat op pagina 31 het em
b~eem van de Irish Freedom 
Fighters (Victory to IFF) 
Hoe. i~ het mogelijk dat Ij 
pagina s eerder een oproep 
tot vreedzame actie door de 
vredesgroep Gron. wordt ge
daan . Hoe kun je dan zo ' n 
embleem van de IFF pl t · . aa sen 
Hl Je krantje. terwijl het 
gaat om een groepering die 
h~ar initiële doel al l ang 
uit he t oog verloren heeft 
Een groeper 1· ,, d i · · b n. e ·mensen J 

evech~ om . een religieuze . 
overtu1ging , meestal reage- / 
rend uit wraak, zonde r doe l 
en op onschuld ige burgers 
Want dit betoog geldt ook d~ 

: IRA.alleen doet de IRA nog 
1 haar best om onschuld ige 

_burgers uit Ëet vizier te 

houden ~-- Ik vind dat de 
"vrijheidsstrijd" in Ierland 
al lang niets .. meer 111et vrij
heid te maken heeft. maar 
all7s met "vervolging op 
basis van "geloofsovertui
ging·. Daarbij wordt voorbij 
gegaan aan de meest simpele 
oplossing voor vrede, nl. 
overleg. En laten we bij het 
" zilveren jubileum" van de 
IRA dan eindelijk eens stil
staan bij al die zinloze 
doden in Ierland . 

Har jan 

~HB Hoe s t aat het met de 
gelo~fwaardigheid van de 
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Chaos als beide emblemen 
vlak na elkaar geplaatst 
wor~ en(blz.36). Du s in l 
artikel lees ik "Vi t 
IFF" en Victory to ~R:~Yt to 
wijl die 2 elkaar beveihr= 
ten!! 
<I.v.m. de anonim iteit 
makersters en adressen . van 
1 reg~l uit deze inge z~~d=~ 
reaktie weggelaten; red . ) 

STOP DE RACIS'rISCHE yru:E~lDELlNGEN\"J:;'1' 
Vanavond komc staatssecretaris !Costo ln de aula van het l,cadem.ieqe
bouv de nieuwe racistische vreemdelinqenwet ve,:dediqen. Dit c·.,ee 
daqen nadat de parlementaire veq ls vrijgemaakt voor de idenci f ic~
tiepllcht, "'"at'!llee de klopjacht op llleqalen ls qeopend en raizia•s 
als bij het fillaal van Blokker ··1.n Culembcirq daqeli jkse praktljlc 
iullen worden en alle niec-wîtte ln Nederland aanwezige personen 
daqelijks hun ausweiss zullen moeton tonen. 
De nabije toekoms t belooft · niet veel goeds. Aan de ene kant de sterke 
opmars van extreem rechts en misdadige aanvallen op vluchtelingen en 
nu.qranten, op een l eder die 1war1: is, hier en ln de oa,.cinqende 
buurlanden. Aan de andere kant betekenen het akkoord van Schengen en 
- in het verl engde daarvan - de totstandkoming van het Fon Europa 
een afsluitlng naar buiten too en de uitzetting van pen die politiek 
en/o f econonûes niec (meer) bruikbaar iijn. 
De nieuwe vreemdelingenwet tal de reeds bestaande overheidspolitiek 
van ongelijke behandeling van witten en• 11o1anen in Nederland verder 
aanscherpen of achteraf , toals de detentie in het Grenshospitium, 
legitimeren . 
Ook voor hen die de huidige Nederlandse rechtsorde als de hunne 
beschouven moet de nieuwe vreemdelingenwet onacceptabel tljn, omdat 
met deie wet de discrl.m.i.natie van vreemdelingen gelegaliseerd wordt 
in strijd met de grondwet, de Europese, conventie voor de rechten van 
de mens en andere internationale verdragen die vluchtelingen enige 
rechtsbescheCn1ing geven. 
- Vluchtelingen tullen het recht· op een hoger beroep en cassatie 

tegen hun decentie of u.itietting verlieien. De parlementaire 
koehandel over een eventuele cassatle in het belang der wet zal daar 
niecs aan afdoen, onK'.lat dit recht1 niet is voorbehouden aan vluchte
lingen maar aan de procureur-generaal van de Hoge Raad die werkt 
volgens de richtlijnen van de minister van justitie en daaC111ee parcij 
is. 
- Tegen de weigerlng t oc toelating tal er Met de nleuwe wet ook geen 

mogelijkheid mee~ bestaan bij de Raad van State in hoger beroep te 
gaan. · · · 
- Oo<J r de invoering van een voocwaardelljke vergunning toe ver~lljf 

·•· voó·c- vluchte~lngen uic een be;,aald ·i.ind ..,océt hl.Il\ cechcsposicie 
ve r zwakt, omdat ~an de coekenning va.neen vvtv de voocwaa rde wordc 
gekoppeld dat het verzoek om erkenning en toelating als vluchteling 
·onherroepe lijk' buiten behandellng woedt gesteld. 
- De bepAling in de wee om categorleë.,n asielverzoeken verplicht:. niec -

oncvankelijk of kennelijk ongegrond te verklaren betelcent,dec 
vluchcelingen voor onbepaalde tijd in deècncie genomen kunnen wÓrden, 
zonder oolt over hun vluchtJDocieven te zijn ondervi:aagd. Waarbij d e 
dagelijkse praktijk va.n het in detentie houden van vlucb.telingen Ln 
gevangenissen l! i s het G.renshospltiwu en de in aanbouw zijnde v luchce
lingenvleugel in Leeuwarden wordt gelegaliseerd. 
- Blj de instelling van de nieuw te vocoen VreemdelingenkAJ11er zullen 
, derde-be la.nghebbenden zoals la.Jtllie leden, weckgevers en vluch te
Lingeao rga.n..Lsa cies ook uicgesloten worden van een beroepsprocedure 
in het belang van de 'vreeiudeling•. 
- Aan m.lgrancen die b.ier ·al ja.ren wonen en buiten hun schuld ,,eC:cloos 
zijn wordt b.ec recb.t op vrije pannerkeute en hereniging mee hun 

ge,in. ontzegd . : , 
De hoofdlijnen va.n de hier genoemde bepalingen Ln de nieuwe vr2emde
liagenwec worden door juriscen, de R,iad ven State , de Nederlandse 
Orde van Advocaten en de Nederla.ndse VereaJ.glng voor Recb.tspraa.k 
s c herp bel<_ritiseerd als zijnde dlscrimioerend . Laten we deze vorm ITII.I\ 

disc::-Lm.lnatie politiek benoemen zoals ze i.n de prakcijk tal 1Ljn: 
r aciscisch. 
Het legaliseren Vlll\ racisme atlddels de n.ieuwe vreemdelingenwet heeft 
niets t-e Ö,a.ke n mec welke vorm van êlemocrac.iè clan ook . Hot hierui t: 
voon:vioeiende overb.eldsbeleid tai in haar racistische pra.kcijk niet 
ondo.cdoen voor dle Y"a.n Janmaat:. · 

Een jaar geleden, na 'de Bljlmerr=p, werd de jacht op illegalen 
geopend. Daarna g ing het in een razend tempo. Het gaat nu allang niet 
meer alleen om illegalen, ook vluchtaUnqen en hier- al jaren verkende 
arbeidsm.lgranceo zijn l!l<lssaal het slachctof!er van de om ilch heen 
gr!.jpenée dJ.scussie dat. Nt>de~land vol zou zijn. En dat betekent, 
po li t iek ve r.:aald, dat allee n de zgn . · echte · polltleke vluchce!ingen 
e e n beroep op het asielrec ht kunnen doen . 



' ... _ 

tn onze beoordeling van vluchtelingen dle hier lcomen ..,· 11 ;:'~ \ ' V 
begrippen ·echte•(polltieka) an ·nlet-echte· (econom.ische)~lua~ "~~! 
gen an da scheidlnc; daartussen, loslaten omdat, c _te ~.t:::. 
1 . Er meerdere redenen om te vluchten z11n dle erkend zoude ---:-12\ ~- -- -- _n moeten 
We denken dan aan vluchten vanwege seksuele onderd.ri.ikJc:lng -'ll ;·, · 1 

h od , •u. eur441-pen, ongersno en a.cmoede, oorlog en een repressie( apparaat ui 
en haard verlaten doe ja nlet zomaar. Als ja dan hier komt pa~t ~-~ 
ruimhartig toelatingsbeleid, De huldlge dellnitl.e van vluchteUn 
stuoc at uit het Verdrag van Genève van 1951 waarbij de invuill.ng va~ 
het begrip bepaald IJUrd door de Koude Oorlog; da vluchteling uit het 
Oostblok gebrul.let als politieke propaganda tegen het Oostblok. A.l 
jaren ijveren vele vluchtellngenorganlsacles voor een oprekking van 
da ;luch,;_gronden tot erkenning. - ·· 

2 · De scheiding suggereere dac er: wel olaats is ~~or polltie!<e 
"luçtltelingen. . , 
In da praktijk van het Nederlandse- vluchtelingenbeleid blijkt de •g-n 
individuele toetsing zeer onzorgvuldl9.danwel willekeurig te zijne~ 
dat er sprake is van een selectief· toelatingsbeleid. Politiek is dan 
pas ~litielc als het de Nederlandse economlsch-politie!ce betrek.k.ingen 
niet Ln de weg staat. · 

3. De armoede en sociaal-eçonom.ische ont...;_.ichtina van landen in"het 
Zuiden ti1o veelal een rechtstreeks oevolq van de teqenstelllna 
tloord-;uid (an toe voor kort Oost-West). . 
De landen van West-Europa moeten nlet ra&r opkijken d&t mensen 
proberen om hier betere levenskansen voor zich te c=el!ren . De oo rzaak 
van veel problemen in hee Zuiden komt direct ot indirect voort uit 
de uitzuiging van het lu.idon door de rijke landen in het Hoorden . En 
de landen in het Noorden hebben continu bijgedragen aan het betl..d van 
da vrije democrat!eön die gastvrij zijn en waar iedereen aan alles 
kan koraen, waar iedereen kansen en mogelijkheden heeft. Een beeld dac 
nier klopt &ls ja de vernis er van afschraapt of gewoon om je heen 
kijkt, maar d&t: wel dag ln-daq uit uitgezonden we rd. en wordt door de 
media (die in de wereld bijna allein.aal in h&nden zijn van de landen 
uit het Hoorden). A..l.s je dac )Mar al té vaaJc hoor-t; en ziet dan ga ja 
er nog in geloven ook. Oni vervolgens, op zoek naar al die kansen, 
gecontront~erd te worden met een hypocriet toelatingsbeleid dat de. 
deuren s luLt. 

4 · De sçtleldinq ;et aan tot vreemdelinoenhaat ~n bevestigt die. 
Door- te stellen dat zgn. econoraJ.sche ,rluch.tallngen hier alleen " 4 ar 
zijn om hun gelwc te beproeven en om hun eigen egolsclsche behoefte 
naar· meer "elvaart: te bevredigen, siuit. je aan "bij heersende 
opvattingen dat "z,rarcen lul zijn· of · crim.ineel · . Iets Yat nog een 
extr& stl.mulan• lcrijg-c op het raoraent dat Lubbers zege: ·Het is 111.ij 
nlet duidelijk ~at mensen willen in een la.nd dat ingericht is op het 
houden "&n Elfstedentochten en niet hec k.l.iniaat heeft om onder 
pa .lalboraen te vertoeven.· Dit soort uitspr&ken en gedachtenJcronkels 
gaan volledig voorbij aan hec feit dat de weiva.u:t van de 1JUreld 
ongelijk verdeeld is. We zullen er alles a&n moeren doen, ook &ls· 
bas is tegen racisme, dat duidelijk gema&kt wordt dat niet vluchtelin-
gen rnaac die ongelijke verdeling h~t probleem is. . . 

Ui~eindelijk is het geen oplossing ora de randvoorwaa..cden binnen de 
hu.1dige maatschappelijke orde proberen op te rok.leen, Niet dat. dac 
n.iet moet gebeuren, integendeel, elke st&p hoe klein dan ook die een 
verbetering inhoudt voor- de sltn&t!e- van vluchtelingen en raJ.c;rante:,. 
hle.c is én een . humane daad én politieke vi.nst. 1<..aar als niet 
tegelijken:ijä gezo?ht. wordt naax: wegen om !nndamenceal veranderingen 
te _bewerkstelllgan, dan zal het dweilen met de kraan open blijven. 
Dat is--eea t.a&k niet alleen voo~ vluchtel.l.ngen, mlgra.ncen, vluchte·
lingen- en mlgrantenorga.n.isat!as, m.aa..,: vooc &lie anci-cac!sten. 

een aant&l. antl- racisten 
p/a Steungroep Vluchtelingen l.o. 

Steentilstraat JS 
9711 G? Cronlnge.n 
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LANDBOUWGIF IN COSTA RICA EIST HAAR TOL 

Honderden vrouwen in Costa Rica claimen dat het landbouwgif DBCP wat 
werd gebruikt op de bananenplantages gedurende de jaren ' 70 en '80 
heeft geleid tot steriliteit, kanker, miskramen en afwijkingen bij 
de geboorte. 
Bekend is dat het spul heeft geleid tot steriliteit of incompetentie 
bij zo'n 10.000 mannelijke plantagearbeiders . Maar tot dusverre is 
er nog maar schaars wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van 
het chemicalie op vrouwen. 
De costaricaanse mensenrechten- commissie heeft 11\eer als 500 zaken 
verzameld waarbij vrouwen verslag doen van ernstige symptomen bij 
henzelf of hun kinderen na het werken op, of het leven vlakbij een 
plantage terwijl het DBCP werd toegepàst. 
Naomi Jimenez is een van de duizenden vrouwen die onvrijwillig werd 
blootgesteld aan het chemicalie toen ze zes ja~r lang als voedsel
verkoopster werkte op een Standard Fruit plantage, waar haar 
echtgenoot werkte sinds 1972. 
"Mijn kinderen en ik verkochten koffie en hapjes aan de arbeiders," 
herinnerd ze zich. "Soms aten de kinderen de bananen die naar beneden 
vielen". Met trillende vingers haalt ze een identiteitskaart uit haar 
handtas met daarop de laatste foto van haar dochter die onlangs 
overleed aan leukemie. 
Haar dochter's leukemie is ook weer zo'n 'toeval' van een lange lijst 
van symptomen die worden gerapporteerd uit de bananenverbouwende 
regio's van Costa Rica.- Naomi twijfelt echter niet aan de oorzaak van 
de ziekte van haar dochter. Twee andere kinderen van haar vertonen 
vergelijkbare tU111oren. 
"Mijn man is steriel en heel mijn familie is ziek. De dokter zegt dat 
het door de pes~iciden komt". 
De mensenrechtencommissie probeert nu een nieuwe rechtzaak te 
beginnen tegen de fabrikantenen van DBCP: Dow Chemica! en Shell Oil 
om te proberen de betroffen vrouwen schadeloos te stellen. Een eerste 
onderzoek bij 160 vrouwen liet zien dat bijna alle vrouwen last 
hadden van allergieën en zware hoo_fdpijnen, J2 vrouwen dachten 
steriel te zijn, 28 hadden miskramen meegemaakt, 6 hadden kanker 
gek.regen en acht vrouwen hadden achtergebleven of misvormde babies 
gekregen. 
Veel van de betrokken bananenarbeiders werkten dus voor Standard 
Fruit Co~pany die extensief gebruikt maakte van DBCP op haar 
plantages aan de Atlantische kust vanaf 1969 . De vrouwen werkten 
meestal op de -velden, de bananenplanten insnijdend en schoonmakend 
zodat de mannen de planten konden injecteren met het gif . Ze werkten 
ook in de opslagplaatsen waar de pesticiden werden geprepareerd en 
ze wastten de kleren die werden gedragen bii de injecties. Geen van 
de werker*s werd voorzien van beschermende kleding, handschoenen of 
maskers. 
De costaricaanse regering deed DBCP formeel in de ban in 1989, tien 
jaar nadat het werd verboden in de VS. Standard Fruit ging echter 
vrolijk door met de export van het spul naar Costa Rica waar nu dus 
tienduizenden zijn getroffen. 
Het aantal schadevergoedingen wat tot nu toe is toegekend betreft 
·slechts een heel klein gedeelte van het aantal betroffen mensen, en 
het bedrag wat werd uitgekeerd is minimaal in verhouding met de 
arbeiders in de vs. 
De echtgenoot van Leda Gamboa begon in 1972 te werken op een plantage 
van Standard Fruit in de Rio ?rio. ze herinnert zich weer hem toe te 
kijken terwijl hij de pesticiden injecteerde wanneer ze de lunch naar 
het veld bracht. "Hij bracht de chemicaliën aan wegens het geld, het 
werd goed betaald," zei ze. WMaar geen enkel bedrag is het waard wat 
die chemicaliën o ns hebben aangedaan". 
Hij is nu steriel en van haar drie kinderen is er een achterlijk, 
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eentje werd gebor gastritis. Haar ec~~ liet slechts een teelbal Leda hoop nu een genoot ontving 14 0 00$ en de jongste heeft 
kinderen, hoewel c~iensatie te ontva.:igen v~~:pensatie. 
oplossen "De beseft dat geen bedr haarzelf en haar 
Veel de ~rbeid:.~~~;1.schade is de morele s~~a:~ar problemen zal 
van door met che . .:es leefden op de 1 e, zegt ze. 
ze.niet leidt do~~c~~ien besmette bronnen~ ~~:ges en dr~nken water 
drinken van en ba .irect contact met het ne ~ ~va.rria zegt dat 
Ze vertelde dat z!eiefn besmet water. mat1c1de, maar door het 

en dat de lucht v den moesten passeren o "In mijn geval ervuld was met de stank p de weg uit de planta e 
vertelt Nidia 'nf::eb een kind maar ik k:~n de ~hemicaliën. g 
dat niet in l~ven ad ee!'I . abortus' daarna kr er n_iet mee1; krijgen"' 
maar heeft nog gee!~o bl1Jven_". Haar echtgen~~i i _k een nisvormd kind 
aan haar eierstokken d ~pensa tie ontvangen. Nidia ~s steriel geworden 
worden behandeld. ie kwaadaardig zouden kunnen eeft ook gezwel len 
De texaanse advocaa worden als ze niet 

mannelijke babanenat S~ott Hendler, die optreed 
compensatie-regelinrbe1ders uit Costa Rica bet .t.fvoor de besmette 
zingen, maar het me~i:~or de _";?:ouwen zal komen~lJE;lt; ~f het tot een 
wel een verband is h bewiJs is beperkt" H'. ziJn wel aanwij
a.J_'ldere problemen b i~an~etoond tussen DBCP e~ iJ verklaa~~e . dat er 
b1 jwerkingen van oadp kinderen' maar voegde er~eboorteafwi Jkingen en 
noodzakelijk door v , maar miskramen en verhr an toe: "Er zijn veel 
aan tientallen and eroorzaaakt. In veel geval,;11dingen worden er niet 
moment" . Hij beves~r_e d soorten pesticiden bloo~n w~rden deze vrouwen 
gaan onderzoeken om ~g e dat hi j het bestaande ges d ~ld op hetzelfde 
111et een onderzoek n e zaak van de vrouwen te t me ische bewijs zou 
landen van de Derde a;r het nog s teeds gebruite eunen. Hij was bezig 
s teeds wordt gebruik~reld. "I~ zou niet verbaa:dva~ DBCP in andere 
opereren" . , want 1k heb gezien h s aan als het nog 
Or Katharina Wessel. oe deze corporaties 
Programma bevesti ding van het Nationaal Uni .. 
geweest naar het !r~edat er nog geen wetensc~:rsita:r_ Pesticide 
of vrouwen van 111annel~~k:an DB~P.op vrouwelij:~e~;:;Jke stud~e was 
zou heel goed mogelijk J .. pest1c1de- inspui ters in C anenar1;>e1dsters 
van blootstelling ziJn dat deze slechte t osta Rica. "Het 
niemand daar onderz~:~ het chemicalie, maar sti:tdhet resultaat is naar gedaan". usver heeft nog 
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LISTEN NEDERLAND WILLEN VERGADEREN 
~rdag 19 februari 1994 zou er volgens berichten een vergadering van de 
,1jn . Opgetogen en uitgedost voor een geweldloze konfrontatie met 

ig- lijk) 1200 leden bleek uit te draaien op een konfrontatie met, niet 
r dan. drie mensen van de Realisten Nederland. Leuk om opperbaas -van 
1 Ie ' eens in het wild gezien te hebben , maar echt goed voor de motiva

was het niet . Opvallend weinig mensen kenden deze extreem-rechtse 
1b d ie. net zoals vele lieden binnen het OSL en de VVD. balanceren op 
1 r andje van het toelaatbare (net niet extreem genoeg• om vele mensen op 
n achterste benen te )(rijgen. maar ondertussen wel zorgen voor accepta
a on verspreiding van intolerante prietpraa.t. - nee hoor ik diskrimineer 
~t. ik heb zelfs een buitenlands gezin in mijn straat wonen -(geen 

Laat. maar een cynisch voorbeeld). rtonk dat velen in Groni ngen de Realisten nog wel zullen kennen, want 
11 a antal · jaren terug deden ze hier verwoede pogingen om mee te doen aan 

verkiezingen en kregen ze bij een bijeenkomst in de trefkoel te maken 
l -vervelende' antifa's . Dit jaar doet d't1ze partij (als het nog een 
l tij is?) in geen gemeente meer mee. Dit in tegenstelling tot de -ande
' extreem-rechtse partijen als de CD en de CP'86 die zowat in iedere 

,te plaats mee doen. ' CENTRUMDEMOCRATEN (CD): Had een drietal kandidat~n. maar zitten al een 
nr weken zonder - Meneer Hindriks (volgens mij geen familie van Patrick 
11driks die kandidaat staat voor de CP'86 in Arnhem en hier op de 

1dersteuningslijst staat) zag het niet zitten dat hij, zonder overleg. 
,l l ijsttrekker is gebombardeerd en stapt op. Meneer Boomsma }<wam te 
"rlijden en meneer Pot is het niet eens met het landelijk bel eid / de 

\Lepraken van Janmaat. Dit "be.tekent dus dat de CD in groningen weinig · 

,t ni ets voorstelt . · trrRUMPARTIJ '86 (CP'86): Had een vijftal kandidaten. waarvan er onder-
~1nse n 1 is opgestapt (Guido ten Broeke uit Leeuwarden. die door de 
1jettrekker Siemons nog een schop nakreeg in een artikel in het ni euws
lod door hem, op zeer subtiele wijze, voor mietje uit te maken.) In 
nLzelfde artikel van 7/2/94 laat die grapjas (Siemons) merken wat een 
11kke l hd is op politiek gebied :"lk heb wel eens een raadsvergadering 
IJgewoond". "Ook heb ik via de partd wat cursussen gevolgd om straks 
oalagen ten ijs te komen. Zo is me onder meer geleerd, dat ik in de raad 
... en Groni ngs mag praten". Zo'n persoon neem je toch niet serieus. 
k werd nog om een andere reden boos door dat artikel, want daar wordt 
el erg de ideale schoonzoon geportretteerd . Geen' enkele kritisçhe noot -
• verslaggever was zeker bang voor akties tëgen hem gericht? · 
e enige juiste manier om over ex treem-rechts te schrijven is het ware 
1ezicht bloot te 1èggen van de ideeën en handelswijze van de betreffende 
1~rsonen. Hierdoor hebben al een flink aantal mensen afgehaakt (of zijn 

11 nder op de voorgr ond opererend) 11\i lO Siemons uit Meeden is lijs ttrekker. Heeft .. zUn handtekening gezet 
,p de ondersteuningslijst voor het 'Nederlands .Kroatische Werkgemeen~chap 
\ie huurlingen ronselde voor de fasc istische HOS-militie in Kroatië. · 
, do te Broeke ui Leeuward n ni t meer beschikbaar. Heeft een hele 
eeks van aktiviteiten op zijn naam staan. Gewelddadigheden tegen ,

/inishande lingen van personen. Gevochten in Kroatië. Betrokken bij het 
onse len van huurlingen in Kroatië en voor -de blanke bloedbroeders' in 

Zuid-Afrika 1993. R~Ph van Oort uit Groningen. Staat hier al jaren bekent onder de naam 
von Gool. Verbleef een aantal jaren ter ug onder ANS- lieden - z-side -
Moterklub. Mocht Vera en Simplon niet meer i n i.v.m. s teekpartij . Was een 

en paar dagen geleden degene die CP'86 posters geplakt heeft op ver-



kiezingsborden in Indische buurt / Schildersbuurt. 
Verder kunne n · jongens als Patri ck Hindriks (oa aktief binnen het ANS), 
Marti n Brugge (vri end van Patrick) en Marcel Ysbrandy verantwoordelijk 
worden geacht voor het spui~en van CP'86 leuzen . het folderen en pl akken 
van stickers in de Oosterparkwijk, de Hoogte en Selwerd. 
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Vol spanning zetten wij te wachten 
op de uitslagen.en gelukkig hebben 
ze het niet gehaald. Maar toch heeft 
2% van de stemmers in gron ingen op 
racistische partijen gest~md.bijelkaar 
zou dat genoeg gewees t zijn voor een 
zetel.Toch iets om over na te denken. 
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Nee dit is niet de plaatseli jke--. . 
buurt-randgroep-straathoek- probleem
geval ]et is de leider van nederland 
en vla'Rderen.Die laatst op gepakt werd 
omdat hij CP '86 pamfletten aan 
het vespreiden was.Dat hadden 
we nou niet gedacht van deze 
nationaal bols~wiek(zie vrij 
nederla nd) die niets met de 
parlementaire democr~tie te doen wil 
hebben. 

De deskundigen proberen uitleg t e geven over 
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het stemgedrag van de ontevredenen en zeggen dat 
dat de stemmen op de CD/CP ' 86 afkomstig zijn van \J 
st emmers die hier mee hun ongenoegen kenbaar willen STo 
maken. ONZIN ! . Mensen die op deze partijen gestemd 

Fi~'sc ISME 

hebben zij n fasciste n en rac isten iedereen weet waar 
die lui voor staan en wat ze wil l en. 8nwetenheid is de 
grootste rotsmoes die dit soort rand-debielen kunnen verzinnen 
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In 1992 op 4 april van dat 
jaar zat de top van de ex
t reem rechtse neo nazisti
sche partij/groep de Deut
sche Liga t e eten in een 
chinees restaurant in 
Berl ijn . Toen zij plotseling 
bezoek kregen van een aantal 
mensen. Er ontstond een ge
vecht.Wat voor de leider ven 
dat partijtje niet zo posi· 
tief u itviel,hij ging dood 
!! Feest zou je zo zeggen 
maar er waren oo k mensen die 
daar anders overdenken deze 
mensen werken bij de politie 
en hegonnen een onde r zoek! 
Als het daar nou bij geble
ven was dan was er n iet zo
veel aan de hand . Er werd een 
media campagne opgestart om 
de Turks/ Kurdische ANTIFA ~e 
c riminaliseren .De politie 
wis t na een dag al te melden 
da t het Turken waren die de 
a rme mij nheer Kaindl had 
doen laten ove rlijden.Di t 
was al bewezen om da t er 
messen gebru ikt waren om hem 
zi jn laatste ade~ te doert 
13.ten uitblazen. · Duitsers 
geb ruiken geen messen.!!? 

En in de tijd dat er elke 
dag wel ergens een huis.op
vangcentrum in de fik stond 
en de politie in groot Duit
se bondsrepubliek steen en 
been klaagde dat ze mensen 
te kort kwam . We rd er een 
TEAM op gezet van 50 besnor
de wetshandhavers. Die he~
ben de gehele Turks/Kur~~
s che linkse sien in Berli~n 
geruime tijd geobservee rd. i n 
kaart gèbracht mensen ge
intimideerd in elkaar ges~a
gen etc, etc Het echte Duit-

se vakwerk. En Plotseling na 
anderhalf jaar. arrestaties 
met veel geweld en fout
jes.zitten er vijf me nsen i n 
de bak en worden er riog 9 
gezocht.(zie brief) 
Steun de ge•,ang,,n ! ! ! ! ze 
hebben post en geld nodig 
! ! ! ! ! ! 

Z~ doe jij je brief op de 
post : 
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Abidin Eras lan. 
BuchNr. :5455/ 93.UHA Hoab it 
Alt-Hoabit 12a, 10559 Berl i n 

Hehmet Ramme. 
BuchHr .! 5436/ 3UHA Hoabit 
Alt- Hoabit 12a.10559 Berlin 

Fatma Balamir, 
BuchHr . :950/93/8, 
JVA Frauen. 
Friedrich Olbricht 
17,13627 Berlin 

Erkan Sonmez . 

Damm 

Buchttr. : 121493-2 . JVA Tegel 
Psyschiátrisch-Neurologische 
Abteilung 
Seidelstrasse 39, 13507 Ber
lin 

Bahretin Yoldas. 
Jugendstrafanstalt Plotzen-
see . 
Friedrioh-Olbbr ioht-damm 40 . 
13627 Bei' lin 

LHih11et zit in Hoá6Ttën 118i 

met twee andere gevangen 
luchten maar voor hem geld 

. ook geen gemeenschappelijke 
recreatie . 
Abidin zit ook in Hoabit en 
mag vier keer per week een 
andere gevangene bezoeken, 
ook hij mag niet gemeen
schappelijke activiteiten 
bijwonen. 
Bahretin zit in de jeugd 
gevangenis Plotzensee er is 
nu nog 'niets bekend over 
zijn situatie. 
Erkan zit in d e psyc hiatri
sc he afdeling van Tegel het 
gaat zeer · slecht · met hem . 
Daze afdeling staat erom be
kènd dat zij gevangen plat 
spuiten {rustig spui ten ) . 

SCHRIJF DE GEVANGENEN ! ! ! ! 
o o L Cl 0 

.L.------ 1 
Je kan het ook in het pose 
vakje van de Chaos leggen of 
ove rmaken op he t gironummer 
van de Chaos onder vermel 
ding van " ANTIF AS I ST 
GENCLIK" d an zoraen wij wel 
dat het verder komt . ~ 
Voor meer info de infowinkel 
of het A. F . O 
Vernietig dit e conomisc 
sys teem dat de bruine P~st ~ 
voort brengt!!! 



BAJESOMSTANDIGREDEN TURKSE ANTIF>.SCISTE FATMA (BRD) 

Over de gevangenisomstandigheden van Fatma bereikte ons een brief 
door haar zelf geschreven. Daarin beschrijft ze haar situatie en haa; 
strijd tegen de pesteri jen en de "bijzondere maatregelen" van de 
bajes en het personeel tegen haar. De brief is van begin januari. 

Over mi j n gevangenissituatie: 
- Ik zit onder "bijzondere veiligheidsmaatregelen" in voorlopige 
hechtenis. Wat d aar allemaal onder valt, kan ik nog niet doorzien . 
- Zonder "begeleiding" mag ik me niet begeven op het terrein of op 
de gang. Zodoende kan ik noch de keuken van de afdeling waarop ik zit 
gebruiken, nog iets anders. Ik ben zogezegd op hun aangewezen. Alles 
wat ik nodig heb moet ik regelen via de intercom en dan hangt het er 
maar vanat hoe de beambte over mij te spreken is. Door een paar 
gebeurtenissen hier ben ik nu niet bepaald geliefd. 
- Het luchten vindt plaats op een extra beveiligde binnenplaats, 
onder observatie, of met een kerel of met twee bewaaksters. Ik kan 
samen met een spaanse vrouw luchten die ik ondertussen door veel 
woorden te leren kan verstaan. 
- Tot voor kort kon ik kort met de vrouwen praten die ik zag bij het 
langslopen, sinds vorige week is het de vrouwen via een mededeling 
ver boden mij aan te spreken of een poging daartoe te doen! Ook het 
schoonmaakpersoneel mag niet meer met mij praten. Maar er zijn 
moge lijkheden, gelukkig gaat niet alles zoals zij het willen ! 
- Ik heb het "gelUk" dat er hier een sociaal werkster is, die mij 
vertelde dat ik eigenlijk naar de extra-beveiligde vleugel moest . 
Maar die ligt a l jaren stil en de inrichting kon hem niet voor een 
persoon open stellen . Zij raadde me aan met niet zo aan te stellen 
maar me gewoon .naar alles te schikken, ik heb haar al drie keer eruit 
gegooid, maar ze is hardnekkig en zé wil alleen maar het beste voor 
me en het spi jt haar zo, dat ik onder zulke omstandigheden 111oet 
zitten en zoiets d oen ze eigenli jk liever niet etc . 
- Ik mag de kranten en bladen die hier l iggen niet lezen, alleen maar 
mijn eigen waar ik op geabonneerd ben en dat gaat eerst naar de 
veiligheidsafdeling en wordt daar onderzocht. 

Omdat ik 23 uur per dag in de cel zit, probeer ik ruij bezig te 
houden , de anderen zou ik aanraden een dagplan te maken. Zoals joga, 
gylllnastiek, lezen en ook veel brieven schrijven , dat ontspant en je 
denkt dan niet zoveel aan het proces . Want als je daarover denkt, dan 
ziet het er allemaal tamelijk somber uit en dan kan je de verzoeking 
van de vertwijfeling ~iet weerstaan. Nooit met de .beambtes praten , 
ze zijn heel nieuwsgierig en vragen veel, het beste is het je met in 
hen totaal niet in te laten. Het zijn namelijk allemaal kleinburger
lijke, racistische zwijnen en ze doen dit werk vrijwillig. Ik zelf 
moet me vaak inhouden om niet op ze af te stor111en als ik hoor hoe ze 
over buitenlandse vrouwen praten of over de Sint-Roma vrouwen. Bezoek 
is met aanrakingsverbod, dwz. alleen handen geven, maar daar moet je je niet altijd aan houden! 
Voor de rest word ik door mijn optreden hier veel gepest . Eentje 
provoceert me zozeer, hij wil persé ruzie, ik probeer het te negeren 
of ik praat neerbuigend tegen hem! Op de televisie moet ik 
waarschijnlijk nog een maand wachten, maar eigenlijk hou ik me op dit moment heel goed. 

vert: newsdesk amsterdam 

n.b. Inmiddels heeft het openbaar ministerie toegezegd Fatma's 
omstandigheden te zullen versoepelen. Ze hebben het niet voor elkaar 
gekregen Fatma klein te krijgen en haar strijdlust te breken. 
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centrumdemocraten 
bedonderen laagstbetaalden 
V: b·J·naalJekantenwordtonsvoorgehou en van uize . d h · n is geen geld en nieuwe, betaalbare 

an 
1 

d h · k menersteedsminder: Kinderopvang 
dathets_I_echt!aa~":::t::~:~~~~ial: w~iz:t d:urder, scholen verlj~zen on?erwij-
lonen. ZIJ? te :~en niet meer betaald wor- zers. Rechtshulp kost voortaan !Illnstens 
voorz.ierungen . h d dzcstig piek Vooral mensen met de 

~:~-~:!~:~n ~:; :::: ~:t::n~e:;i:~ ~1:~s;; inkomens ~orden het slachtoffer van 
hun werk. uitkeringen worden verlaagd en de deze maatregelen. 
WAO is drastisch uitgehold. Voor verbetering 

wat doet janmaat in den haag? 
Veel mensen balen van de regeringspolitiek. 
Sommigen daarvan wenden zich coc de 
Cen011mdemocraten. Die partij zegt dat ze 
voor ben opkomt. Een onderzoek naar het 
stemgedrag van de Centrumdemocraten in de 

Tweede Kamer toont aan dat dit een leugen is. 
Dit heeft in verschillende kranten gestaan. 
Janmaat scemc voor voorstellen die erv~r 
zorgen dat mensen met weinig geld oog nun
der ce besteden hebben. 

Voor de Centrumdemocraten stemde Janmaat: 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

Voor de verlaging van het minimumloon . . de WAO· 
Voor het slopen van de WAO en tegen net behoud van u11/cenng voor bestaan 

g~al~n b "d" 
Voor stelselmatige huurverhoging van 6% en afschaffing van de huursu s, ,e 

Tegtn het bouwen van bttQIJ/bare huurwoningen ·nA""· d hoogste 
Voor afschaffing van tk vtrmogtnsbt!lasting en tegtn het aan,,..,._n van e 

inkomens .. 
Voor verdert bev.,inigingen biMen het onderw11s . . ud n 
Voor eigen risico in dt gezondheidszorg tn het konen op voorvtnmgen voor o ere 
t n gthandicaptt:n 
Voor het verhalen van de bijstand op ex-echtg~?oten 
Voor het verhogen van dt: openbaar vervoerpn1z.en 
Voor een hoger inkomen voor html.tl/ 

Kort samengevat komt dit overzicht erop neer. 
dat Janmaat sinds zijn intrede in de Tweede 
Kamer voortdurend heeft ingestemd met de 
aantasting van de koopkracht van de laagst
betaalden. De Centrumdemocraten spelen niet 
alleen buüenlanders en Nederlanders tegen 
elkaar uit, maar laten alle laagstbetaalden als 
een baksteen vallen. 

te lijf wil gaan. Dat is inmiddels wel bewez.en 
door hun intensieve kontalcten en dubbele 
lidmaatschappen met de neo-nazi's van het 
Aktiefront Nationale Socialisten (ANS) en 
Voorpost. de knokploeg van het Belgische 
Vlaams Blok. 
De Cen011mdemocraten zeggen dat ze voor de 
laagstbetaalden opkomen. .. 

Het is bekend dat de Centrumdemocraten even
als de CP'86 buitenlanders met knokploegen 

Het stemgedrag van Janmaat bew1Jst het te
gendeel. 

,' 



I 

racisme is geen oplossing 
De huidige maatregelen zijn geen oplossing. 
Dan weer moet deze groep inleveren, dan weer 
een andere. De Centrumdemocraten spelen 
bier handig op in en stellen het heel simpel. Zij 
beweren dat vluchtelingen en andere buiten
landers de schuld zijn van de economische 
crisis. Zij eruit en dan zijn "onze" problemen 
"opgelost". Zo worden zondebokken aange
wezen en mensen rechten ontnomen. Waar dat 
toe kan leiden is al duidelijk zichtbaar in de ons 
omringende landen, waar wekelijks( zo niet 
dagelijks. mensen met een andere huidskleur 
of cultuur worden bedreigd, aangevallen en 
vermoord en waar asielzoekerscentra in de file 
worden gestoken. Zo begon het ook in de jaren 
dertig, toen in Duitsland de jo<ien van alles de 
schuld kregen. 

Steeds weer opnieuw worden groepen mensen 
in de samenleving gepalcL Dan weer heeft die 
de schuld. dan weer een ander. De Centrum
democraten geven de schuld aan de buitenlan
ders en stemmen net zo goed tegen de 
laagstbetaalden. 
Zondebokken zoeken, mensen rechten ontne
men zijn.geen democratische voorstellen. 
Wij roepen iedereen op om samen op te komen 
voor verdergaande en daadwerkelijke zeggen
schap van mensen. En tegen het tegen elkaar 
opzetten van bevolkingsgroepen. 

ACCEPTEER DEZE VERDEEL-EN 
HEERSPOUTIEK NIET EN VER
ZET UTEGEN IEDERE VORM VAN 
RACISME. 

ABOP· ABVA/KABO Groaingen - ABC Roemeens-Nederlands Bureau · Anti-Discriminatie 
Bureau • Anti Miliwistics Onderzoeks Kollelaid Noord • Anti Fascisme Overleg - Bouw en 
Houtbood FNV afd. Groningen· DWARS· Eso Es· FNV Jongeren· FNV Dienstenbond afd. 
Groningen • FORSA Steunpunt voor Antillianen en Arubanen Grooingen-Drenthe • Groningen 
Bekeot Kleur - Groninger Studenten Bood - Guatemala Comitee - Humaniw afd. Groningen -
Humaniw opvang asiel.zoelctrs - lnfowinkel. Italiaanse Vereniging Noi Stessi • JAC - Jonge 
Democralen-JoogeSocial.istenindePvdA-JongerenorganisatieRebel-KomilivanUilkeringsgerech
tigden in Opswid - Kunstenbond FNV. Marokkaans Wamitische Vereniging· N.V lil COC· 
Provinciale Opvang Vluchtelingen Groningen • SORUG • Stichting voor Antillianen en Arubanen 
in Grooingen-S.tichling Benkadi-Stichting DeGro<eTm:- StichtingDe KarreStichting K!eurriJlc 
Groningen - Sticháng Kopano . Stichting Lcsbians Unlimited • Stichting Mamamini • Stichting 
PROBE (Ondenleuning welzijnswerk in de prov. Groningen) · Stichting Stiel· Stichting voor 
Surinamen ÏJ1 Groningen - Stichting Vluchtelingenwerlc. Groningen • SJ.C. Mlllldo • Turlcse 
Ven:nigiog ·Vaag · VERA - Verenigd Verzet. 1~1945 afd. Groningen· Voedingsbond FNV 
Regio Grooiogen - Voedselkollektid. Volxkeuken Salmonella - Vredesinformaticcentum • 
Vrouwenboekbandel Dikke Trui - Vrouwengezondheids-<:enttum GAIA - Vrouwen Bellen Vrou
wen - Vrijwilligen Simplon - WAO Belangenvereniging Noord-Nederland • Wereldwinkel· 
Werkgroep 902 - WoonburQU. 

STEM BIJ DE GEMEENTERAADS- EN TWEEDE KAMER 
VERKIEZINGEN NIET OP DE CD EN CP'86 


