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ZOKERVERRASSING 

Na lange, lange tijd toch 
maar weer eens een L.I.C., 
sommige mensen kunnen het 
ook nooit laten om anderen 
op de hoogte te houden van . 
de strijd hier en in de Tri- P o.stb.l! S 
kont enz. Leve de Chaos aan · 
deze kant van de lijn . Heel 97 0 0 
misschien gaan we weer wat 
vaker uitkomen, maar natuur-
lijk alles onder voorbeho~~
Iedereen die het op priJs 
stelt mag een financiele 
bijdrage bij het VIC/Info
winkel(Steentilstraat, Gro
ningen) dumpen, want het 
L.I.C. potje is op, aange-
zien iedereen het geld al
weer terug ontvangen heeft. 
Wat we in ieder geval niet 
gaan doen is op vaste 
-.ermi jnen uitkomen. Alleen 
wanneer wij of anderen daar 
een onbedwingbare behoefte 
toe voelen en natuurlijk als 
wij vinden dat er stukken 
zijn die de moeite waard 
zijn. Iedere medewerking, 
behalve van overheids en 
grootkapitaalgespuis, is 
welkom. 
In het kort wat kraakbe
richtjes die ge~aseerd _zijnl 
op verhalen en niet op inge
leverde stukjes . Hiernaar 
vragen schijnt geen zin te 
hebbe n want na vragen worden 
ze toch niet geschreven. 
A- WEG: die schijnen er voor 
dit jaar uit te moeten omdat 
er zo nodig een rotonde moet 
kom~n. Jawel, dat is weer 
een iets a nders als yuppie
kastelen enzo. De Gasunie 
heeft de gemeente hiervoor 
een subsidie verstrekt maar 
dan moet het wel dit jaar 
nog gerealiseerd worden. 

KRANEWEG EN WESTERKERK: SI u 
opbedrijf de Jager (die mrtl 
die leuke knokploegen ,t, 
krakersters van het WNC l 11 
den beginne eruit heeft IJ" 
mept) was inmiddels W«'111 

begonnen met slopen man, 
moest er voor de zoveelut, 
keer mee ophouden omdat 1111 

buurt incl. bewonersters vn11 
de kraneweg een nieuwe pro 
cedure hebben aangespannen 
Kortom, opnieuw uitstel maat 
nog steeds geen afstel. 
HAZZO: is weer eens ontrui11d 
waarbij niemand aanwcz lq 
was. Justitie wordt er oen 
beetje heel erg flauw v1111 
omdat er opnieuw na een j111u 
leegstand niets gebouwd 1u, 
Ook nu liggen na het pand l 11 

de steigers te hebben geznt 
de bouwwerkzaamheden nag 
noeg stil. In april zal hut 
wel weer opnieuw gekraakt 
worden voor de zevende(?) 
keer. 
CACHET: het verhaal van de 
aanhouder wint. Na de derd, 1 
kraak is het gelukt om voor 
malig discotheek Cachet Ju 
de Heerestraat in handen t1 
krijgen. 
GLASFABRIEK : is still aliVI 
and kicking. Veel kroegavon 
den e n concerten. 

Nou dat was het wel zo'n 
beetje. Laat wat van je ho 
ren e n schrijf naar: 2. 

,,rr!H!:!!J ;J N 1~. Q ,W.~-
tegen het gekraakte pand voorstreek J in Leeuwa rden. De ko
per van het pand, De Jong-Wallendal projektontwikkeling 
( De Jong is trouwens ex-inspekteur van politie ) wilde ons 
eruit hebben terwijl er nog geen enkel konkreet plan voor 
het gebied ligt . Het enige vage p lan dat ze hebben houdt 
in dat ons pand gesloopt wordt en dat op deze plaats en de 
naastgelegen parkeergelegenheden een enorm gebouw komt met 
zogenaamd sociale woningbouw, winkels en stud1oru1mten plus 
een binnenplaals met parkeerplaatsen. De Jong-Wallendal be 
weerde een spoedeisend · belang te ~ebben omdat de ABN-AMRO 
hun plannen niet wilde financieren zolang er krakers 1n het 
nnnd zatBn. f.n c111R r11stBn JR on t r u1mIng binn1rn J~ dugan no 
betekening van het vonnis en een ant1-kraakterm1Jn van een 
jaar. · t 
De uitspraak was op 9 me1 en de rechter leek eindel1Jk 1e s 
geleerd te hebben van de ontru1mingsvonnisb l unde~s van de 
laatste tijd 1n Leeuwarden waarna panden wee r tiJden leeg 
stonden. Hij vond de plannen lang niet konkreet genoeg om 
tot ontruiming op d1t moment te beslissen, daarom verleende 
hlJ De Jong-Wallendal een exec~torlale L1tel to~ ontru1m1ng. 
Dat wi l in dil geval zeggen dat De Jong-Wall endal eerst ~oor 
een deurwaarder bij ons moet laten betekenen: l.een bew1Js 
van eigendom , 2 . een sloopvergunning en J.een bouwvergunn:ng. 
Als d1t gebeurd 1s moeten wi j binnen JO dagen opgerot zi~n 
( uiteraard desnoods m.b.v. de sterke arm van politie en Jus 
titie ) . Bovendien werd de geëiste antl-kraaktermiJn van een 
j IHll' Le l' u g g i, b l' ach L Lo L 'J III a;,, t, d tl t, , U 1 L vut, r, .1 !! l S ge l dl g LOL 
l november 1994, na deze datum z3! er eerst weer een nieuw 
korL geding gestart moeten worden. 
Het lijkt er dus op dat we nog we l een ~1jdje op voorstreek J 
kunnen bl1Jven wonen. Het verk~1jgen van een sloopvergunning 
zou nameliJk ook nog wel wat moe1le kunnen opleveren omdat 
het om een pand met monumentale wa arde gaat. Op di t moment 
buigen de monumentendie r,s t van de gemeente en monumentenzorg 
zich erover of het om een besch!rmd monument gaat of da t 
het plat mag . Het afwegen van het monumentale belang te gen 
het ekonom1ese belang van sloop en nieuwbouw heet dat.·· 

Gl·oetjes, 
l,uwu1,ul· ulu1•:1 <111 yu l,ru1 kur:1l u1· u 
van voorstreek 3 . 



Op het eerste gezicht lijkt 
~ ~Turkije een aantrekkelijke va
'?., kantiebestemming: stranden , , 
~t, historische plaatsen , bergen - ~ 
~-.. en goetlkoop ! Er woedt echter een 
~ 1 oorlog in Turkije, een smerige~ 

~ 
..... di oorlog: in 1993 verloren duizen

den mensen in deze oorlog hun 
leven. Volgens officiële rege
ringscijfers 2000, volgens het Ï-. oppositionele pro-Koerdische 

,!?. dagblad Ozgur Gundem, 7. 280. In 
de pers · wo~dt de oorlog, als er 



De eerste tekanen van oor J.0911 
moeheid beginnen zich te verto 

de Turkse steden. Hnt 
dienstweigeraars stiJtJt 

en een ontluikende vredesbew 
ging is in het oprichtingspro 
ces. Op 17 januari 1994 werdru1 
3 miljoen pamfletten waarin worcl 
opgeroepen voor een democra tJ 
sche oplossing voor het conflict 
in het land verspreid door hot 
"Democratisch Platform" in l8 
tanbul, Ankara en andere steden. 
Het "Democratisch Platform" 
bestaat uit vakbonden, de Hen 
senrechten Associatie en btt 
roepsorganisaties. Het Koerdl 
sche volk is er zeker van dat 
1994 een jaar zal zijn waarin z, 
significante stappen zullen 
zetten naar het bereiken van hu11 
legitieme r echten. Ze zijn zich 
meer dan ooit bewust dat alleen 
het succes van de guerrilla 
strijders in het verzet tegen de, 
macht van het Turkse leger ze> 

heeft gebracht . De PKK 
heeft verklaard in de lento 
30.000 guerrillas in operatie to 
willen hebben in Koerdistan . E1 
is geen mogelijkheid dat een 
gedemoraliseerd Turks leger, 
bestaande uit onwillige dienst
plichtige!1 onder zulke omstan- 1 
digheden in s taat zal zijn mili
tair succes te boeken. 

-.:_-3..::17~--~::. ' -~ -- -.._,;,,. 
E VEN EE N AANTAL %AKEN 
OP EEN RIJTJE, 

De voortgezette steun van hot 
Westen aan het Turkse regimu 
betekent dat er een grote waar 
schi jnli jkheid is dat ;. 
bloedbaden zullen plaatsvinden. 

een jarenlang~ binnenlandse oorlog kost veel geld. 
Toerisme is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de turkse 
regering, naast de overmakingen van turkse arbeiders uit europa. In 
1990 ontving Turkije bruto een bedrag van 3,3 miljard dollar uit de 
toeristensector. Dat was 25 procent van de totale inkomsten uit 
deviezen. Het bedrag dat turkse werknemers in het buitenland 
overmaakten was bijna net zo hoog. Zeker nu het economisch zo slecht 
gaat in turkije door het mislukte privatiseringsbeleid van de 
regering-Ciller, kan de regering het geld van buitenaf goed gebruiken 
om de oorlog tegen de Koerden te financieren. Doordat toeristen een 

.• flinke bijdrage aan de turkse staatskas leveren, financieren ze 
daarmee de oorlog van de turkse staat tegen de Koerden. 
Indirect s teunen westerse toeristen het beleid van de turkse regering 
als zij naar Turkije reizen om daar vakantie te houden. Een toerisme
boycot ie een politieke stellingname om te protesteren tegen de 
genocide die onder de Koerden plaatsvindt. 
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Turkse mensenrechtengroep 
dat schendingen toenemen. 

Ankara, 11 mei, OPA - De Turkse 
Mensenrechten Associatie (IHD), 
die woensdag haar maandelijkse 
rapport publiceerde, verklaarde 
dat de schendingen van de men
senrechten in het land maande
lijks een toeneemt. 
De secretaris- generaal van de 
IHD Akin Birdàl, verklaarde 
tijdens een persconferentie dat 
er in• de afgelopen . maand 21 
gevallen waren geweest van exec
uties zonder gerechtelijk vonnis 
en doden door marteling in ge
vangenschap. 
Hij rapporteerde verder 44 g~
vallen van verboden op vereni
gingen en publicaties, 379 doden 
tijdens gevechten, negen bomaan
vallen op gebouwen en 1 . 757 
evan ennamess in april. 



Il Amnesty International 
I nte rnationaal Secretariaat 

A London H 
13 Aprll 1994 

TURKIJE: MEER SLACHTOFFERS IN EEN GROEIENDE TREND VAN 
"VERDWIJNINGEN". 

Betrokkenheid van politie. 
Necati Aydin e n Mehmet Ay "ver- -.. -~ 
dwe ne n" nadat ze op 18 maart ve werkten nabij het dorp Ka-
werde n gearresteerd door de gitli. De slachtoffer s waren 
Anti-Terreur Eenheid van de gedood door een schot door het 
politie in Diyarbakir. Ze werden =~'----' hoofd. Ze waren gekleed en on-· 
het laatst levend gezien bij de langs begraven. Een ring werd 
Staatsveiligheidsrechtbank in aangetroffen in een zak van één 
Diyarbakir op 4 april toen ze van de doden waarin de naam wa11 1 
werden voorgeleid bij de Offi- gegraveerd van de vrouw van 
cier van Justitie. Advocaten Necati Aydin. Verwanten identi-
ver klaarden de twee arrestanten ficeerden de lichamen als Necatl 
in de rechtbank te hebben ge- - Aydin, voormalig voorzitter van 
zien. Op 5 april beval een rech- de vakbond van werknemers i n de 
ter van de Staatsveiligheids- gezondheidszorg in Diyarbakir, 
rechtbank in Diyarbaklr hun en Mehmet Ay. De identiteit van 
vrijlating op dezelfde dag, het derde lichaam kon niet wor-
o ndanks de eis van de Officier den vastgesteld. 
om ze in bewaring te houden. Hun. 
familieleden bleven bui ten de Amnesty International roept op 
rechtbank tot laat in de a vond tot onmiddelijke stappen om do 
wachten maar de twee kwamen niet ... · · verantwoordelijken te vinden 
naar bui ten . Vier dagen later voor deze drievoudige moord en 
werden Necati Aydin en Mehmet Ay deze te berechten . De mensen-
dood aangetroffen. rechtenorganisatie dringt er bij 
" De politie is duidelijk betrok- de autoriteiten op aan zo snel 
ken bij deze moorden" , aldus mogelijk de identiteit van het 
Amnesty International. "Gezien derde s lachtoffer vast te s t el-
deze omstandigheden , zijn we van len en eist verder dat de resul-

·1~ mening dat de Turkse autoritei- taten van het onderzoek naar de 
ten geen andere keus hebben dan doodsoorzaak openbaar worden 

il' een volledig en onpartijdig gemaakt . . ''. Er moeten dringend 1 
,- onderzoek uit te voeren" . noodzakeli Jke maatregelen worden 1 
~ genomen om de alarmerende stij-
il!!f Op 5 april vroegen de familiele- ' ging van "verdwijningen" en 
-:j den de Officier om i nlichtingen buite~gerechtelijke executies in 

j o ve7 ~e verblijfplaats van hun Turki Je tegen t~ gaan", aldus 
familie-leden. Hij vertelde hen Amnesty International. 
dat Necati Aydin en Mehmet Ay 
waren vrijgelaten en ontkende Een ander slachtoffer van een 
dat ze weer waren gearresteerd. "verdwijning" is Mehmet Sen. Op 
De Gouverneur van de noodtoe- JO maart werd zijn lichaam ge-
standSregio en andere autoritei- , vonden nabij het dorp Karpuzkaya 
ten ontkenden eveneens dat de in de provincie Gaziantep . Hij 
twee mannen weer waren gearres-+-H-M._....lwerd vanuit zijn koffiehuis in 
teerd. Op 9 april werden drie de stad Nizip meegenomen door 

1 

lichamen, naast e l kaar begraven ongeldentificeerde mannen die 
op één meter diepte, door dorps- zich volgens berichten zouden . 
bewo ners gevonden die in een hebben voorgesteld als poli-

_
~.- tie-agenten. Mehmet Sen, 35 jaar 

~~~..ç,;~i~ oud, was lid van de pro-Koerdi -

& 

f I sche DEP ( Democratie Partij ) , 
waarvan meer dan 60 bestuurders 

Jen leden werden gedood in de 
afgelopen 2 j aar. In Zuid
oost-Turkije, waar de noodtoe
s tand is afgekondigd,hebben 
politie en leger het recht men-
sen incommunicado (ge ïsoleer d) 
te houden voor een maand als ze 
worden verdacht van een politiek 

I 1 & 

i-~f : ,j . 

vergrijp. De arrestant heeft zeiden Serif Avsar te willen 
geen recht om een advocaat, arr est eren, konden echter geen 

;~,:.i, '-~---. 1 
. l 

familie, vrienden of e en dokter arrestatiebevel t o nen. Toen de 
te zien . De procedures zoals die -~famili~ weigerde mee te werken , j 
zijn vastgelegd i n het Turkse I trokken de dorpsagent en hun 
Wetboek van Strafrecht voor een~~::i\-1-1::'""T'~ wapens en ze namen Serif Avsar 
onmiddellijke en goede registra- . , mee in een· wi tte auto van het 
tie van de arrestant , en voor I merk Tor os, kenteken 21 AF 989. 
het inlichten van de familiale- \De b r oers volgden deze auto en 
den, worden in het algemeen IL 

I 
zagen hoe deze de binnenplaats 

genegeerd in de zuidoostelijke Q va.n de Gendarmerie in Saraykapi 
provincies en meer en meer ver- ,. opreed. Iets later zagen ze daar 
onachtzaamd in de steden i n de ook de ontvoerders . De broers 
rest van Turkije. Het gebrek aan richtten zich tot een Gendar me-
goede registratie e n het op de ria-officier en beschuldigden de 
hoogte stellen van de familie is "dorpswachters" en de t wee man-

• niet alleen erg voor de fami- nen i n burger ervan, serif Avsar 
lies, het creëert volgens Amnes- ontvoerd te hebben. Deze ontken-

1 ty International bovendien de den Serif Avsar mee genomen te 
1omstandigheden waarin "verdwij- hebben: de officier beweerde dat 

ningen" zich kunnen voordoen. Serif Avsar zich niet bevond in 
Amnesty International vreest dat de Gendarmerie-centrale . 
de praktijk van de "verdwij-

1 ning", net als die van de bui
tengerechtelijke executies, een 
blijvend intimidatie-middel aan A 

l het worden is Turkije. 

"LATEN VERDWIJNEN": EEN DREI GEN
DE MOORD DOOR DE STAAT. 

Serif Avsar, 29 jaar oud, "ver-\11 _ _. 
.• dwee n" _nad~t ~ij op ~2 april i ni jZoals blijkt 

3;.de provincie Diyarbak.ir ontvoerd,......- van een bron ziJ'n de in burger 
d d "d , 1 ~ )wer oor ~~pswachters" en gekiede mannen leden van de ge- 1 

; .

twee vermoedel1Jk~ leden van de~ heime dienst van de Gendarmerie 1 
Gendarmerie .. _Gezien het hoge ( JI-TEH), die onderdeel uitmaakt n 
aantal politieke moorden enm van het Gendarmerie- station i ns 
g~va1;en ':'an "laten_ ve7dwijnen" Hazro. Later op dezelfde dag, de~ft 
die zich 1 n de provincie afspe- 1 22ste april 1944, werd een van 
len, vrees~ . Amnesty Internatio- hen gezien, toen hij in een -P-

-nal voor z1Jn leven. blauwe Renault 21, kenteken 06 ' 

• op 22 april 1944 verschenen om 
11: JO s'ochtends 5 "dorpswach- _ 
ters" e n t wee in bur ger geklede " 
mannen in de winkel van de fami
lie van Serif Avsar in het dis
trict Ofis Diyarbakir. Ze 

CDE JS, het terrein van de , 
Staats-veiligheidsrechtbank 
verliet . · (>láä'__ _ .. ---. -

2~~=)~~~ 
~ douche eo t01let. balkon~ znje. 
Bljm<>derheden : schoontMak 7 x ~ -.k. 
wmellr,g boddegoed en handde>ei<en 2 • per 
week. 
M~al11Jd<,n : geen. 

~ 



'

!De familie van Serif Avsar wend
den zich tot deze rechtbank en, 
de plaatselijke gouverneur omt 
inlich ten te krijgen over de 
verblijfplaats van hun familie
lid . Alle autoriteiten bestrij-
den echter dat Serif Avsar ge
vangen wordt gehouden. 
Op 22 april 1994 werd de famlie 
om 17:30 gebeld door onbekenden 
die verklaarden: "We hebben de 
man laten verdwijnen . We zullen 
nog meer van jullie komen halen. 
Dit was niet de laatste". 
De namen van de vijf "dorpswach
ters" staan op een lijst 
acht "dorpswachters" uit het 
dorp Sini nabij Hazro ( provincie 
Diyarbakir). De familie heeft 
deze lijst aan het kantoor van 
d e Officier van Justitie van de 
Staatsveiligheidsrechtbank van 
Diyarbakir en de noodtoestands
gouverneur voorgelegd . Blijkbaar 
werd geen van de vijf "dorps
wachters" ondervraagd in verband 
met deze zaak. Volgens berichten 

bevinden allen zich op vrije 
voeten in de stad Ha zro, A.I. 
heeft moeten constateren dat in 
het bijzonder in de stad Hazro t 
sinds 1991 veelVl.lldig gevallen 
van "verdwijningen" zijn voorge
komen. 
n v l C L I IL.L.L.l'W'"' '-aL. '-

' -. 

ACHTERGRONDINFORMATIE. 
Serif Avsar is getrouwd en vad•r 
van twee kleine kinderen. In 
tegenstelling tot enige van z.i J11 
broers was hij blijkbaar tot nu 
toe niet politiek actief. Hl ) 
werd desondanks al meermaal • 
gearresteerd, verhoord en met d• 
dood bedreigd. Een van zijn 
broers is Europees vertegenwoor 
diger van de krant Özgür Günde• 

a nder bevindt zich in voor' 
arrest, waar hem een proc•• 
wacht wegens lidmaatschap van d•· 
Koerdische Arbeiderspartij PKX . 

- Het is mogelijk dat Sefir Avsar 
meeg~nomen werd om de druk op 
het Koerdische dagblad Özür GQ 
ndem op te voeren. Door een 
vonnis van de rechtbank, zo'n 
twee weken geleden, werd het 
verschi j neo van de krant voor l '1 
dagen verboden. Sinds 20 april 
1994 is de produktie stopgezet , 
In· het minder dan twee- j arig• 
bestaan van het blad zijn twe• 
van de voor haar werkende jour
nalisten "verdwenen"; zes andere 
journalisten en ettelijke ver ko
pers zijn onder verdachte om
standigheden om het leven geko
men, al l es wijst o p betrokken• 
heid v"n de veiligheidskrachten. 
In 199'3 en de eerste drie maan
den van dit jaar was er een 
dramatischestijging te zien van , 
het aantal berichten over "ver
dwijningen", vooral in de zuid-! 

1 oostelijke provincie van Tur
kije. 

' 
l cAMPAGNE VOOR RECEP GÖLER: LAN-
GER DAN 90 DAGEN VERDWENEN. N D 
h. , ,....,,. , ... ,., .._, .. , a..1'W -1u , .. ~ (voorheen Blue Bay) 

De mensenrechtenvereniging 
TIYAD (Vereniging voor Recht en 
Vrijheid) maakt in een indrin
gend appel de publieke opinie 
opmerkzaam op de "verdwijning" 
van Recep Güler. Sinds zijn 
verdwijning ~ijn er talrijke 
a~nwi~zingen gekomen dat hij 

1 
zic.h in de ha nden van de poli tie en complex Ylln 95 apparte- Indeling studio (max. 3 pe,sonen)· 
bevi ndt. Hij is al meer dan 90 igebouwen, maaktdeel uit eenvoudig,maardoetma1>gmetwooMlaaplcamer 
d Bay (150 m.) en gasten kur,- met telefoon, huismu~k 2 bedbanken en mo-

a gen verdwene n. Alle onderzoe- hotelfaclllteiten gebruik. gelijkheid VOO( derde bed; kitchenette (2 kook-
ken en. a_anvragen ."'.an a<;1v~caten lr,~~xa~~~hl".'o~ereeneogen plal")enkoellcast).8a~.~·mermetbadofdouche, 
en fa~ilieleden bi ) politie-in- of300nsitie ge~rrest~erd . Zonder for- ~ pers.): 
stanties en de Staatsveilig- • km.ermele registrati e op het politie- rsoons-
heidsrechtbank ( DGM) bleven bureau kui;inen ze dan, volgens de en toilet. 
zonder f«eptie ,wet ter " Bestrijding van het pe,' - __ . ..tet naarallT . 

11 
• 

·- zwembadbar met snacks en errorisme , wat o.a. inhoudt rijden 
- den· terras · .zwem~('dat de poli t i e onderzoeksbe- hotel-kinderbad . bllJart . kluisi, . 

voonieningen in hotel, zoal voegdheid behoudt ( met een ..,; ange 
~~~~~;á;:nnisbaan. tra~i ~ie van het f o lteren van 

Het laatste levensteken van hem 
en de zekerheid dat hij zich in 
dete ntie be vindt, kwam van men
s en die op l mei werden gear res 
t e erd. Na hun vrijlating ver
klaarden ze, Re c e p Güler i n het 
politiebureau te hebben gezien 
P?~i tieagenten zouden hem bij 
z iJn ~~am he bben g e r oepe n; hij 
zou ziJn g e arresteerd op grond 
v~~ e en aangifte dat hij lid zou 
ziJn van Devrimc i Sol. 

politieke tegensta nd ers ) e n dat 
d e arrestanten langdurig worden 
verhoord. Daarbij valt in het 
bij zonder op, dat op grond van 
een arrestatie-bevel arres tante n 

SSO! zi j n uitgesl oten van een snelle 
~oorge l e idi ng voor een rechter. 
Het gaat er hier klaa rblijkeli j k 
om de arrestanten te onttrekken 
aan de blikken van de rechter; 
dat i s het doel van de folter en 
het laten verdwi j nen. 

N~ar voorbeeld va n Latijns -Arne- bron: Informationszentrum für 
rikaans e doodseskaders, ook wel =-1 :::- F~ei e __ Völ~e r , Nachrichtenbulle-
bekend als Contra- guerilla, ~ :_ tin Turkei und Kurdi stan. 
worde n me ns en die ervan worde n ,,.~ '-
v erdac ht te behoren t o t de oppo - ... t~, -~-..., S:$ ., ~'?"' i.':-' ~ \ .?'- * Newsdesk Amst erdam 

-._.~ Is_;;::- ~~~.:i,_,. -.'&~ het Turkije Komi t ee -=--•. . . ~ _;;_;.. -~ -=--"" .;... ... ~~~~~~ 

Geliefd en rustig gelegen complex met 1 S4 
hot,el~amers in het h_oofdgebouw en 38 stu· 
dlo s tn bungalowstiJI In de ruime tuin. 
Slechts 900 m. van Trianda en direct aan het 
strand. 

Voor7ieningen: ruime lounge met receptie 
bar met ruimte voor satelliet· tv • restaurant en 
snadcbar , winkeltjes . minimaricet . 2 liften 
(hoofdg•bouw) . grote tuin , zonneweide 
groot zoetwaterzwembad (25 x 12,5 m.) met 
apart_ kinderbad . kinderspeetwin1je . 1erras 
met ligstoelen en parasols . tennisbaan • mini
golf (12 hot~). 
Hotelkamer. ruim. goed ingericht met airco 
(alleen In de warmste maanden). telefoon 
hu1smuz1ek en zitJe. Badkamer met ligbad: 
douche en toilet Balkon met z1tie 
Indeling studio (max. 2/3 pers.): zelfde als 
hotelkamer, mer krtchenene (2 kookplaten. 

to.!kasû en terras met zitje. 
Indeling studio (max.4 pers.): ruimer en met 
extra woongedeelte (1 trede lager) met 2 sofa· 
bedden. 
Bijzonderheden: dagelijks schoonmaak en nreu
we handdoeken, wisseling bedde9oed 4 x per 
week. Supermarkt in complex (klem) en op 150 m. 
Bushalte op 750 m. 
Maaltijden: halfpens,on. Uitgebreid ontb<Jtbuffet 
en diner (deels in butfetYOf'mJ. In studio's geen 
maaltiJden inbegrepen (halfpension mogefijk). 
studio 

'o 
0 

Kindervoordeel 

EXTRA _,.."' 

( 



INTERVIEW VAN DUITSE ADVOCATEN 

MET DE BURGEMEESTER VAN DE KOER
DISCHE STAD KOZLUK. 

Ware identiteit 
We zijn aangemeld bij Abdullah 
Kaya, de burgemeester van Kozl-
uk. We worden verwacht. Al bij 

, de deur worden we verzocht snel 
binnen te komen . Bli jkbaar i s 
het niet gewenst dat we op str
aat staan. We worden door een in 
burger geklede veiligheidsbeamb
t e naar de dienstkamer van de 
burgemeester gebracht. Als eer
ste begroet ons een raadslid 
~an verschijnt Abdullah Kaya. I~ 
Jeans en een blauw hemd, vro
lijk, vitaal en vlot. We vertel
len hem dat we een interview met 
he m hadden gelezen in het blad 
"Kurdistan heute". Daarop doet 
hij verslag van zijn reizen naa r 
het buitenland. De hele tijd is 
het raadslid, Me hmet Sali Ciftci 

(maanwezig bij het gesprek . Af en 
toe worden berichten voor de 

H1burgemeester gebracht en drank
jes geserveerd. Abdullah Kaya: 
" Ik was in Holland e n België en 
in Rijnland-Pfalz, waar de Groe
nen in het parlement zitten. In 
Mainz had ik contact vanwege een 
stedenband . De Groenen daar 

, willen een Vriendschapsvereni
ging tussen het Koerdische en 
Duitse volk oprichten " . Inzake 
zijn reizen voegt Kaya toe: ik 
was goor kerkgemeentes in Duits
land en de burgemeester van 
Giessen en een Europarlementa-

1 riër uit Amsterdam uitgenodigd. 
Ik was voor het eerst in mijn 
ware identiteit als Koerd onder
weg. We waren als delegatie daar 

, met vertegen~oordigers van Egi t
:J -Sen en Saglik-Sen. Doel van de 

reis was, tijdens de wapenstil-

'.
J stand (in Koer.distan, uitgeroe

pe n door de PKK, r e d.) de bevin
dingen van het Koerdische volk 
in Europa bekend te maken. Het 

, volk vierde feest en wad ver-
heugd de wapenstilstand". 

ne bij de weg naar 
veel s<;>ldaten daar precies z1111 
ges~ationeerd weet niemantl . 
Acties van het leger hier i n tlci 
stad of in de omgeving word'1t1 
echter ook uitgevoerd met krach 
t e n van buiten". Kaya staat 0111 

• en leidt ons naar het raam. "Ko111 
.,.._~ eens hier naar toe. Dat moet 11 

jullie fotograferen. Ik was l 11 

-

Ankar_a,- Terwijl ik weg was wor ,1 
op mi Jn kantoor geschoten. u" 

l guerrilla had een aanval uitgu 
... 1 voerd op de kazerne van Kozl u~ 

en een uur later kwamen de sol j 
, ; ·&r,;;-,;: daten naar de stad e n schoten ;,, 
. -::~:;:~ op alles. Op mijn auto werd ook 

.·.·:::~:;:;-: ges7hot~n. Dat was op 1 augustua 
-:-:;.· •.• ;?:;:·:·:: vorig Jaar om 21 . 30 uur" . Wn 

· · · fotograferen de inslagen va n d, 
g e weersalvo' s die door muren 
g<;>rdijnen tot aan het plafon/1 
gingen . .................. _. 

Opposit~oneel burgemeester 1 
Over zichzelf zegt Abdulluh 
Kay~: Ik heb i n Ankara politico 
log ie ge~t~deerd . Ik ben Koert! 
en oppositioneel burgemeester, 
I~ zeg dat alles heel openlijk. 
Wie de Staat bekritiseert, staat 
aan de k:3~t van de PKK. Andern 
kanten ziJ~ er niet. Als burgo 
meesters in Koerdische stedo11 
hebben we twee taken: We zijn 
door het volk gekozen . We zijn 
hun vertegenwoordigers als advo· 
caat van het volk, maar we hou 
den ons ook bezig met de taken 
van . het b urgemeestersambt, mol 
de infrastructuur . Ik heb ook 
een opdracht als Koerdisch in
tellectueel om de problemen van 
het Koerdische volk t e zien to 
beva~ten en door te geven. Óoit 
kan ik door de Staat vermoord 
worden. Sinds ongeveer een maand 
of twee kan ik na vijven niet 
m7er de. straat op . Ook kan ik 
niet vrienden of collega's be- , 
zoeken. Ik ben 47 jaar oud. Ik 

1 heb hoogs tens nog 40 jaar te 
leven . Het .~rgste zou het echter 
voor me zi Jn als ik niet meer 
t 71: beschikking zou staan voor 

~ . 1miJn volk . Er zijn plaatsen waar 
• Maa,uJatm: UII\UIJ\- n ou~1>tV11 "~"I"" 

~ fl'let nog erg_er is als hier. Bi j 
v<;>orbeeld in het dorpje Tamok · 1 ( ~ n het Turks: Gümüsörgü) , 2 a 1 

kilometer van Kozluk. Dit dorp \ 
1 werd met de grond geli jk ge- ... \ 

maakt. Ik heb daarover een p~ 

, 

JI l! 
, D 11 

~ i .u II~ i. 

l-.. I ll .11~ .! :.!~ !.!, 

!
verklaring geschreven die in de 1. 
krant özgür Gündem is geplaatst. •· 
In het dorp Tamok s t onden 350 
huizen. Het dorp leefde alleen _ .... • .~ 

.,, van de tabak. Tijdens de oogst - ·- --
werd met benzine het hele dorp 

1 

platgebrand. Ik wilde destijds 
naar de VS . Een dag voor de 
o ntruiming kwamen de dor psverte
genwoordigers van Tamok met het 
verzoek tot uitstel van de o nt
ruiming. De termij n voor de 
o ntruiming van het hele dorp 
bedroeg een dag, dls ze niet weg 
zouden zijn, zou de brand erin 

1 gaan. Ik heb hier geen goede 

J 
relaties met de staatskr achten. 
Ik wendde me tot de landsraad. 

1 

Hij zei : Volgens de wet mag de 
ontruiming niet. Daarmee wilde 
hij zeggen, hier heerst het 
c iviele recht niet , dat betekent 
dat de veiligheidskrachten bepa
len wat er gebeurt . In mijn huis 
kan j e overal schietgaten zien, 

1 in totaal 40. Op die dag heb ik 
vervolgens nog getelefoneerd met 

1 
de plaatsvervangend minister
president, Erdal Inönü en met de 
s uper-gouverneur van Koerdistan. 

' 

telefoon wordt afgeluis
terd. Het hoofd van de Gendarme, 
Cengiz Eryilmaz, stond beneden, 
en zei tegen me: "Waarom bel je 
op, ik kan je binnen een uur 
vernietigen". I k heb bovendien 
nog aangifte bij de lands raad 
gedaan waarin ik aangaf dat ik 
bedreigd werd en dat· i n het 
geval van mijn dood de con
tra-guerrilla daarvoor verant
woordeli jk zou zijn. Mi j werd 
voorgeworpen dat ik van de PKK 
zou zijn. Ik zei : Dan moeten 

Jullie een strafprocedure ege 
mij beginnen e n dat uitzoeken. 
Dat hebben ze niet gedaan . On
dertussen is Eryilmaz o verge
plaatst naar Ankara. Maar zijn 
macht is nog hier . Ik word nog 
steeds bedreigd en beschoten 

-
..... a!!~door de Gendarme . Bij het voor

. val o p 1 augustus waren veel 
mensen op straat, toen de guer
rilla om 21.30 uur kwam . De 
Gendarme heeft het volk be
dreigd. Mi jn huis werd o p die 
dag o msingeld door tanks . Alleen 
mi j n vrouw e n mi j n zoon waren 
thuis, anders was ik wellic ht 
doo_<:Jeschoten. _ 

\'?., 



4,;jVERZET IN DE GEVMIGENIS ~ 

A Er zijn sinds lange ti jd tekenen 
dat de situatie i n de gevange-

.,,,,,. 
ara geva ngen zitten in honger- • 
s taking gegaan. 

nissen van Turki je en Koerdistan '• 
zich voortdurend verscherpt . Tijdens de protestactie 
Hetzelfde kan gezegd worden van van PKK-gevangenen , die weigeren 
de situatie ti j dens de rechts - naar de rechtbank te gaan reage-
zi tting. Op vele plaatsen hebben ren de autoriteiten met hevige 

. de gevangenen met protestacties overvallen. Zo werden op 25 

3 gereageerd. Van centrale beteke- april bij een overval van de 
nis zijn daarbij de politieke bewakers daar 87 gevangenen 
protestacties van talrijke PKK-- gewond, waarvan 24 zware let s el 
gevangenen e n van de g evangenen opliepen . Van een t wee jarig 
uit Devrimci Sol. De PKK gevan- kleinkind van een van de bezoe-

1
-genen voeren hun akties tegen de kers werd de hand gebroken. Uit 

gebeurtenissen i n de gevangenis- protest tegen deze aanval heeft 
sen, voor d e rechtbanken e n i n P... de gevangene Cemal Gursel zich
de politiebureau e n vooral tegen . zelf i n brand gestoken , daarna 
de volkere nmoord i n Koerdistan . werd hij zwaar gewond naar het 
De gevangenen eisen de status ziekenhuis gebracht. 
van krijgsgevangene . De campag- Sinds 28 a pril o ndersteunen daar 

..._ ne, "Opstand tegen de s ti j ging ,.... • ongeveer '.300 gevangenen ( van de 

~

van de prijzen, de massa o nts la- PKK, e nige van de DHP e n de 
gen en de repressie" van de . TKP/ML-Tikko) de boycot van d e 
gevangenen uit Devrimci Sol zijn . rechtbank o m te protesteren 
ger icht tegen de recente econo- · .,., tegen de volkerenmoord in Koer-
mische maatregelen e n de oorlog dis tan, - mar telingen, - te-
in Koerdis tan e n s luit aan bij rechtstellingen zonder vonnis en. 

1de campagne zoals die door De- '" niet in de laat ste plaats tegen 
vrimci Sol i n de f abrie ken over de toestande n i n de gevangenis-
het hele land is geYn i t ieerd. sen en tijdens de rechtszittin-

"'\- Gevangenen uit Devrimci Sol uit j gen zelf te protesteren . De .... 

gevangen issen Sagmalcilar , Gaz i- door met onverminderde hardheid . 
:,1 de gevange nissen in Istanbuls e uiteen,ettingen in Buca gaa, 1 
~

a nte p , Malatya, Kayseri en ge- ; "" In een persverklar ing van 8 mei 
vangenissen verspreid o ver het .. .,. merkt een s preker namens de • 
hele l and doen mee aan de cam- gevangene n daarbij o.a . o p: "De 
pagne. - a.llliióö-=' ordetroepen hebbe n geen hart" . 

·:?'" Zo'-- wreed word--..en 

1

zi j_ behandelnll. 
_;;;;; De ge~~nen i n de Kayseri-ge-
,!! vangen is begonnen hun akties op 

28 Apri 1 . Zij legden tijdens het zes gevangenen, die in de buurt · 
bezoekuur een verklaring af - Kars gevan·g e nen genomen 
Vervolgens hinge~, ZE; _s pandoe~en zi Jn, wachten nadat zij reeds 
o p met de tekst: Wi J gaan niet enkele weken i n Erzincan gezeten 
betalen voor jullie vuile oor- - hebben sinds acht maanden in 
log. Laten we o ns ve renigen i n,- , Buca 0 ~ hun proces (die eigen
de s trijd tegen de prijsverho- .-...._ 'lijk in Erzincan, waar zij ge
gingen e n de massaontslagen. Na ~ ..a vangenen genomen zijn, moest 
twee dagen ?eden ze t wee da9en .._ plaatsvinden . Er is echter noch 
het lic ht 1n hun cellen uit, i n Izmir noch in Erzincan een 
boycotten ze de telling ~n voer- proces voor het ger echt aanhan- c 
den ze een hongerstaking · Op gig gemaakt) . 
drie Mei werden ze i n elkaar 
geslagen door de bewake~ 

:-LL~ ... ~ _ .... -..<:::. 

Ankara: Ui t protest tegen 
overvallen e n marti!l ingen in 
gevangenissen zijn o p '.l mei 
Devrimci Sol gevangenen die i n 
de centrale evangenis van Ank-~ ... ~~- ~~ -~ -

Devrimci Sol gevangenen gingen 
voor drie dagen in hongerstaking 
i n de Sagmalcilar-gevangenis i n 
Istanbul. In hun verklaring 
zeiden ze "te handelen tegen de 
politiek van fascisme, honger e n 
repressie. Wij zullen onze mo nd 
niet houde n." Deze aktie kreeg 

~ bijval inde gevangenis van Gaz i
_ antep . Daar gingen de gevangenen ,l, ... 

voor drie 
k ing. 

... 1 . 

hongersta-

Diyarbaki r: Hier boycotten de 
PICK-gevangenen sinds 11 apri l de 
processen. Eind april werd een 
bezoe kersverbod afgekondigd. 
Tijdens een bijzonder brutale 
overval zijn de gevangenen met 

J 
knuppels en geweerkolven afge
ranseld , hun eten e n persoonlij-

. ke bezittinqen zelfs verbrand . 
-rr~~=~-~·~t.'~ 

bistan: Op 27 april werden 90 
detineerden, waaronder vele 

i onlangs uit Malatya overge-
1 plaatste PKK- gevangenen, door 
, milita iren en bewakers met ge-

1 
weld bijeen gedreven; velen 
raakten gewond. Uit protest 

1 

tegen deze overvalbegonnen zij 
een driedaagse hongerstaking. 
Ook de anderen van de 170 uit 

. Malatya overgeplaat ste persone n 
·· hebben de slechte toestanden in 

Elbistan in een persverklaring 
, be vestigd. Zij zelf worden tij
! dens bezoeken ernstig gehinderd . 
11~\.c,.,...-,n:c, ,. "'-'' 1.v111, çc;:11 

vakantiebestemming die wij 
, Istanbul : Zeven gevangenen 
· Devrimci Sol werden tijdens hun 

proces hardhandig bi j elkaar 
gedreven omdat i n de rechtszaal 

j tekeningen e n leuzen voor dele 
mei getekend waren . 

-zanastranaen van Turk1Je, 
~ Malatya gevang_enis: Devrimci Sol 
1gevange nen gingen voor acht ! dagen in hongerstaking. Hun 

1 
verklaring : Armoede e n honger 
kan niet de toekoms t zijn van Q 

I het proletariaat. Wij accepteren 
dit niet e n wij zul len doorvech

t ten" 

Bron : Ozgur Ulke 
l van 29 april, 

tot 9 mei 1994. Mucadele 

• 

badol; 
waard , 

eeuw v. Erzurum 
Gebze 

u,tgegro Izmir 
gezell"':i Kiziltepe 

vandero1 Ma latya 
gen,e1h,er Mardin 
bijnaam va, Mus 

diep blauw- Nevsehi r 
dichtbegroe, Istanbul 
scnaasappelp, Sakarya 

Urfa 
Yozgar 

Bron: Ozgur Ulke, 9 mei 1994, i:. 
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verkrachtinge n tijdens gevangen 
schap 
-- ...... - ... Jlag• 
In~,. blochurt zult u ottn oniDn vtnOffl. Oen 

"Politie- agenten . i:mën me- ~~·~ 
bli nddoekt mee naar de badkamer 

Ti jdsven<hlllen en kleedden me uit. De eerste 
Als u 11W ud<tt knjgt stUn daar dt 

Se>eueel geweld door de 
pol J. tl. e abt • .is ook speofi~ onfonnabe • 

Turkse <dHankornmjicltnin. spoot koud water over mijn li-
;;,;.ït-:-.,,-:~~= chaam om me te dwingen toe te 
schillendlsvanditvandettruc;rtt geven dat ik contacten had met 
omdatudannaarttnlandvtitgt, verboden organisaties", aldus 

C<ltr het l>etrtfftnde land. 

.. - ..:~ httft. In de pn;.t,ijlag• 
Het geschonden imago van de Hen~. Feride Yildiz in een openbare 
'r1;1rkse poli tie is verder onder- oureau's verklaring aan de Turkse mensen-
mi jnd door ttrwiltwetenover""' rechtenorgani s atie . "Daarna 
nieuwe beschuldigingen van sexu- ,gdanhet~ 1nd~• hield iemand mijn rug vast en 
eel geweld tegen een j onge scho- ~:::..,v:.::=:ii: dwong me om neer te knielen en 
~iere die ter ondervraging vast ~kunnenz,ju drie a nderen brachten een stok 
werd gehouden op een politiebu-9. ,S0ff1SU!9fflte in mijn e ndeldarm", aldus Yil-
r eau. De openbare aanklager van diz. Daarna werd ze gemarteld. 
het dist rict Bakirköy in Istan- De volgende dag werd ze vrijge- 1 
b u l begon op woensdag 8 mei een laten, nadat ze had geweigerd op 
officieel onderzoek tegen agen- de beschuldigingen i n te gaan. 
ten die zij n beschuldigd van het Yildiz zegt dat ze werd vrijge-
verkrachten van de 19 jarige laten zonder ergens van beschul-
scholiere Feride Yildiz. Yildiz digd te worden omdat de recht-
e rd verwijderd van school onder bank haar martelsporen zou \ 
!ruk van de politie nadat ze zien . Yildiz ' s beweringen van 

haar traumatische ervaring had marteling en verkracht i ng zi j n 
geopenbaard. Ze zegt dat ze bevestigd i n een forensisch 
daarna frequent telefoontjes van rapport van de mensenrechten-
de politie heeft stichting in Ankara . Dit is een 
gehad waari n haar leven werd - organisatie die medische hulp 
bedreigd. den!Mbbonnuveetn biedt aan slachtoffers van mar-

ontlfleUIS van aOOatttmffllffl tn oung,,tows --~-oeon 1I • k 
Het 

;s de viJ"fde keer dit J·aaf1îiidi4uct .. -"I teling. Volgens Altan Zen van 
4 de IHD i n I stanbul wordt op 

dat een vrouw is verkracht op sommige politiebureau' s in Is-
een politiebureau i n I sta nbul · tanbul systematisch gemarteld en 
" In niet één van de vorige ge- h t l 11 
vallen heeft een officieel on- neemt . e aan~~'<"'-'~va en van 

marteling _ t~~; 224911 
derzoek plaatsge vonden, ondank s TURKUE 
geldige bewijzen" , aldus de T .. , .... ,,.,,,,..,, Verktt..t>ureau 
Istanbulse advocaat Kamil Tekin "Uit case-studies blijkt dat 
surek, tevens voorzitter van de slachtoffers van sexueel geweld 
Turkse Martel inaen Monitoring niet naar de rechtbank gaan, 
~ ...... """' .. .,. ....... """""""°"""'\l""' 'c·•" omdat ze bang zijn dat ze zullen 
$eW" ""'" '-' - ·":" ._,emm,ng d,rtct over worden vernederd door de maat-
~ commissie · t.;,,~~~t";.~~~- schappi j, aldus professor Nilu-
ian \ -- ~..&.-.. 1 · - -----

WIJ 'iildiz werd in april vastgehou- fer Narli van de Marmara univer-
~den op het politiebureau nadat sitei t in Istanbul. Narli is van 
go, ze had ,___ dat het werkelijke aantal 

meegedaan aan een betoging die 
Ivoor haar school in Istanbul -~ -gehouden. De demonstratie keerde - -;.-

zich tegen het doen van examens 
om 
toegelaten te worden 
universiteit. Het 
weken voordat 'iildiz 
durfde te maken wat er met haar 

gebeurd op het politiebu-

• 
MaagdelJ. Jkheidsonderzoekingen 

In een zojuist uitgekomen rap
iport beschuldigt de mensen - 'W'fJÓÓrChr. door Atta/11s IJ 
.lrechtenorganisatie Human Rights eK011i11g Attal1ts) isde • 
lwatch de Tu~kse regering e rvan •11dgelege11 opee,; 
'.d~~ ze _het uitvoeren van maagde- 1chtergrondde 11itlopers 
,lJ.Jkheidstesten op ongetr<;>uwde 1eprOfJi1tcie$tadisdelaatste 
/Vrouwen toestaat . Human Rights ,i11wo11ers. Dem11rmfla11 

,watch roept de Turkse regering /dsjoekseperiode) de Poort 
~op deze illegale praktijken te ,rakteristieke y;(Ji; 
(veroo7delen . Vrouwen die in 11ige11 (Ja11 ee,1 rijk • 
l.bew~r~ng worden g7houden. op het , gezelligerestauramjes en 
1pol1. t1.ebureau en ZJ.ekenhuispati- 1101demeest 
sënten worden gewoonlijk aan deze ·deg1111s1igeliggi11ghuft 
r testen onderworpen . Ook studen- /arij11e,r citroe11e11 

-
étes en sollicitanten voor over- 11 Amal; . ' . 
rheidsbanen zijn gedwongen deze d e1gen lichaam doo r velen als van 

l
test te ondergaan. ~,' secundair_ belang wordt a fgedaan. 
Vrouwen d i e op het politieb=ea u 1• regenng ontkent het pco-a 

lworden vas tgehoude n, worden ook·- :· .. ·ble7m, ~ ldus de !l'ensenrech~enor- -
1gemarteld, uitgekleed en o p:. ani sa tie. Prem1er _T_ansu Til~er, :--· · 
1andere wijze seksueel misbruikt. de eer_ste vrouwell)ke premier, 
fHet rapport merkt op dat ma agde- heeft in het openbaar geen com-
)li j khei d wordt geï dentificeerd ~ ·•m7~taa7 geleverd op d": maagde-
amet de familie-eer in Turkije l.J.Jkheidstesten. Twee middelbare 
fwaarbi j het recht van vrouwen 0 ~ scholieren pleegden zelfmoord in 
controle uit te oefenen over h 1992 toen de schoolleidi ng hun 

dwong een maagdeli jkheidstest te 
ondergaan. Als een meisje 
maagd meer is, wordt ze 
school verwijderd. 

Tips 
Wij hopen dat u onze s'irijd wilt ondersfe14nen. . 

Turkije Komitee Postbus 3359 1001 AD Amsterdam 
E-mail: tkomitee@newsdesk.hacktic.nl 

Bankrekening: 43.94.05.491 Giro bankrelatie (amro) 2391 
<.. 



AKTI VITEITEN VAN DE MIT I N EURO
? A ( turkse geheime dienst) 

Hierna volgt een persverklari~g 
, an het Koe rdistan Informatie 
: entrum . 
Na de persverklaring de dre7g
~riefwaarover de v~rklar7ng 
s preekt. Deze engelstal_1ge brief 
· s naar alle kranten 1n Neder
Î and en de NOS gegaan . Het AD 
~eeft het KIC om informatie 
;evraagd. Zo is het K~C achter 
~et bestaan van de brief geko
nen . 

Turkse geheime dienst zendt 
dreigementen namens de PKK 

Het is de zoveelste keer dat do 
Turkse Geheime Dienst in nacm 
van de PKK verschillende pers 
verklaringen uitgeeft . Als laat 
ste is dit het geval met co11 
Engelstalige brief onder de naam 
"Warning", ondertekend door H. 
Aldir die naar verschillend, 

in Nederland is toego 

Het KIC heeft deze berichtgev inq 
nagetrokken. 

De woordvoerder van de PKK i 11 
Europa, de heer Kani Yilmaz, 
benadrukte dat dit bericht to 
taal niets te maken heeft met d• 
PKK, en dat dit voor de zoveel 
ste keer het werk is van de MIT. 
De berichtgever H. Aldir heer t 
ook in de afgelopen tijd ver 
schillende keren zulke dreigb 
richten u itgezonden. Kani Yilmc1, 
geeft aan dat deze persoon een 
medewerker is van de MIT . 

Al eind 1993 werden dreigbrieven 
naar verschillende winkelhouder, 
gestuurd, die ondertekend ware 11 
met 'PKK'. Ook deze brievon 
werden destijds door de PKK 
vertegenwoordigers met kracht 
verworpen. 

Wi j vragen van de Neder land se 
media de nodige attentie voor" 
zulke provocerende activiteiten. 
Deze p rovocaties hebben, volgens 
ons, het doel om de vreedzame 
oplossing van het Kurdischo 
vraagstuk te o ndermijnen en do 
bereidheid van Kurdische z ijde 
voor een politieke d ialoog te 
saboteren. 

Wij vragen tevens uw aandacht 
dat dit soort activiteiten voor
al na de anti-Kurdische publika
ties van de BVD zijn toegenomen . 
Het is schandelijk dat medewer
kers van deze organisatie her
haaldelijk Turken en Kurden die 
bevriend zijn met Kurden hebben 
benaderd om als informant te 
werken. Het is opvallend dat 
sommige van deze medewerkers 
goed Turks spreken en dit roept 
de vraag op of de BVD met de MIT 
samen werkt of dat de MIT hier 
opereert onder naam van de BVD . 
Dit soort benaderingen zullen 
alleen maar zorgen voor de ver
dere polarisatie van de zaak, 
wat eigenlijk de hoop van de 
Turkse staat is en moet ten 
zeerste worden afgekeurd 
veroordeeld. 

15 april 1994 
Informatie Centrum, 

-----tekst van de dreigbrief----

Hereby we are sending you this 
important message to you for slJ..l 
Hollands Tourists. 

year 
all 

Therefor we ask the Hollands 
people via your newspaper to~ 
D.Q.t._gQ t o Turkey, otherwise them 
live will be in danger. 
After this warning we are not 
long responsible for them life. 

vice representative 
in Europe 

handtekening 

• 

N.B. Een van de trouwe c haosle
zers, tevens fervent televisie
kijker, heeft enige weken gele
den in het programma "de vakan
tieman", de presentator Frits 
Bom een brief zien v oorlezen , 1'
die volgens Bom van de PKK af
komstig was en waarin vakantie
gangers naar Turkije met de dood 
werde n bedreigd. Bom heeft daar
na een negatief advies voor 
vakantie naar Turkije gegeven. 
't Zou ons n iet verbazen als die 

L--"'r'-~
1- brief ook van de MIT afkomstig 

blijkt. Overigens 2i jn we het 
natuurlijk eens met het negatie 
ve advies, om redenen die jullie 
na al dit lezen wel zullen snap
pen. 



<1-&IN TURKIJE -ERS 
e,WEElU<oGEL. - - .. - .... ,.. 

In 1992 riep het Internationale 
Pers Instituut (IPI) Turkije uit 
t ot "het gevaarlijkste land ·ter l 
wereld voor journalisten". Vanaf 
18 februari ' 92 tot op dat mo
ment werden in Turkije acht ! 
journalisten vermoord - meer als ..• 

- -

Tot aan het eind van ' 93steeg 
het aantal uit politieke redenen 

, vermoordde journalisten tot 18. 

' Il 
,, 

-----Bijna alle moorden op journalis- \ 
ten zoals ook het merendeel Vé;-n 
de ~verige politieke moor~en in 
Turkije, werden gepleegd in het 1 
zuidoosten van het land, dat al 
bijna tien jaar het toneel. ~ormt 
voor de gewelddadige striJd ~m 

1 autonomie-rechten van de in 
~Turkije levende Koerden. Journa -
1 1isten in deze regio spelen een 
lbelangrijke rol bij het aa~ -~e 
Il kaak stellen van de talri J e 
/ schendingen van de mensenrech
" t die in de context van het 
r enf,lict door de turkse staats
~con b worc' veiligheidskrachten egaan. , 

den. Medewerkers van opposit10-

nele kranten en t1 Jdschr1ften, 
d . zich dit tot taak hebbei:i 
ie t "Yeni ""' °" esteld zoal s de kra~ e n 

Ölke" (Nieuw Land), "Özgilr Gai:i::1';"' ..-; 

dem" (Vrije Agenda), "Aza~i -• 
(Vrijheid), "Gercek" (Waarheid) tllt.o"" 

"2000 ' e Oogru" (Op naar 2000) 
ei:i · vanaf het begin van hun 

' ziJn ' k t' verschijnen van hun publi a_ies 
blootgesteld aan arr~stat1es, 
folteringen, doodsdreigementen 
door de politie e n moorden; vele 
uitgaves van deze kranten werden 
. beslaggenomen. Slachtoffers 
~~n deze moorden waren bijzon'der 

""'·--..,,=-- -. y-
...· ~· -- ~-. .., .. ...... ,. 

..r. '\' - -4 ........ ... 
;o~ 1 ( ""''"•-• '< M U N ' 

~- .~fli ·-······- " ·• ........ '"'. ljj.• ...... -... , .y; • • • • • ' . . • ..... 

In de meeste gevallen wezen de 
omstandighede n op deelname vë:'n 
o f ondersteuning door staat s ve1_
l i gheids krachte n. Talrijke doden 
e n gewonden vielen er ook onder 

• verkopers e n distributeurs van ----!""~~----
- oppositionele kranten. De moor- \ , .•• , .. ,. 

""" c, denaars werden nooit evonden · 
tnc.a•h• ....... ,_ .. , ... •• 
ad der Sc:kl\ulce.n en hu 
Mfil 0ef"Wlih..c,rden Kon 
t--tlaN H,.ne.um. ,,,urn.a d• 
l&d nur de. KJn,'la1Uera1 
en hel meer "''*" E1rlt4lr 
J). Oternachtln& In Earldlr' 

,, 
7..f)! 

• 

T u R K J E 
vaak journalisten d . 
den tussen de zgn ' 

11 
ie naar ban- top maar drie uur vliegen 

rilla" -geheime · ee:ntdra-guer- de- strategische llgglng Is 
opstandsbe t . . . e e n voor 
mo d s r .1 ]ding- and ren geweest, waarvan de 

or commando' ' ere 
weerd rel . . s, zoals de be- g zJjn. Ondanks de wester-

.1.g.1eus g t · "Hizbollah" e n off. ,emo .1veerde Pasha, de Vader des Vader-
veil.l h · l.CJ.êle staats- . 
d g e.tdskrachten, onder n. ortenta Een biJzonder doelwit voor de 

eden . --'-~ zoek !taatsrepressie vormt de krant 

. 
.; 

; 
0 

Özgilr Gündem" vanwege haar 
regeringsvi jandige houding in de 
Koerdenpolitiek. Sinds het eer
ste verschijnen van de krant in l1d 
het voor jaar van 1992 zijn al 
zes van haar journalisten ver- '~ 
moord , een ander raakte bij een '."' 
aanslag zwaar gewond. Een mede- ; 
werkster van de redactie i : 
Istanboel is sinds augustus 199~ ,, 
"verdwenen". 

on d, rw1d01ct1kwt1 of rr ttlf op wol lt 

rrcll.t,s Htt orn,or, tS per nuac. 1Ut• 

talrijke prÖcesse·n· en vonnis
sen tegen c hefredacteuren en 
journalisten van "Özgür Gündem" 
werd in september 1993 een pro
ces gestart waarbij de officier 
van justitie het definitieve 

_..,,,-.....;. ...:.., verbod van de krant eist . Ter-··.4$~ __ , wijl het proces nog duurt, wer-
~)l,,,;~ ..... den op 10 en 11 december 1993 
. -~ ... meerdere politierazzia's uitge-

_ ___ .,,,,. _.,. voerd in meerder e redactieruim-
tes i n geheel Turkije. Meer dan 

Naast aanvallen op het lichaam e cultu, 150 medewerker*s van de krant, 
e n het lichaam kregen oppositio-

1 
d Ivan chefredacteur tot chauffeur, 

nele j ournalisten in Turkije te ia e ezi werden gearresteerd. Advocaten 
maken met talloze processen en .elt h111 werd, ondanks toestemming van 
deels tot gevangenisstraf, ech- f lleh) er het Openbaar Ministerie, de 
ter vaker tot enorme geldboetes mensetoegang tot de gearresteerde 
veroordeeld, di_e op . hun beurt dit bfl j ournalisten in poli t · d . 
weer tot detentie leiden als ze , 1ontze d Vee l .0 ie. etent1e, 
niet kunnen worden betaald. keuze t:· ... i-... g · J urnal.1sten be-. . . r~ -..ütten dat ze werden gefol-BaSJ.S voor de vonn.1.sse~ vormt 1.n \ terd. 
de meeste gevallen artikel 8 van 

.• ·--- de "Anti-terreurwet", waarin __ _ 
" --propaganda tegen de "ondeelbare -
:

21
.::::.-::;:: eenheid van staatsgebied en 

staatsvolk" met celstraffen tot 
vijf jaar en hoge geld.boetes 
bestraft wordt. Plannen voor een 
verdere verscherping van deze 
strafbepalingen worden op dit 
moment in het Turkse parlement 
besproken . 

AIR PRANCBD/, m 



R(")nrlrPic ?: 'Turkse mysteries' 
DEVRIMCI SOL 

"" (S~~olutionair Links_) 

WIit In lei dl ng lis maken mtl de kultuursdu.tten die dit 
pr,è hffft en toch uw reistijd tot een mini-

- '-·-......t- ,,1,. .. i.. .t- ... i.. .. u,-.1 .. 1- · - ·· u"w"1 .... c<1-no-.. 

Devrimci Sol is een volksbewe
x ging georganiseerd op basis van 

Marxisme-Leninisme. Ze beoogt 
~ ten eerste een anti-imperialis-
::, tische anti-oligarchische volks

revolutie e n dan een communis
~ tisch samenleving. 

Om deze doelen te bereiken ge
looft Oevrimc i Sol - overeen
komstig een analyse die geba-

De linkse beweging ( die lange 
ti jd niet verder kwam dan een 
beweging zijn van intellectue
len) werd overtroffen door het 
THKP-C; geboren als resultaat 
van de ontwikkelende linkse 
beweging in de zestiger jaren . . REISLEI 

seerd is op de historische, Het THKP-C verwierp de opportu-
sociale, economische en politie- nistische traditie die de linkse 
ke omstandigheden van ons land, beweging gekenmerkt had. Tot die 
en de ervaringen van de wereld- tijd had de linkse beweging zich 
wijde communistische beweging - verzoend met de Kemalistische 
in de noodzakelijkheid van een heerschappij en de junta. Het 
gewapende volksstri jd onder de THKP-C, die het Marxisme-Leni-
leiding van een proletarische nisme aanpaste aan de omstandig-
partij. Devrimci Sol heeft ech- heden van Turkije concludeerde 
ter het proces van ontwikkelen dat de revolutie bereikt kon 
tot een partij in het huidige :. worden door gebaseerd te zijn op 
stadium nog niet volbracht. De- de steun van het volk en door de 
vrimci Sol beschouwd dit niet gewapende strijd, en begon een · 
a ls een proces zonder strijd. Ze gueri lla-oorlog tegen de oligar-
meent dat het proces van o ntwik- chische heerschappi j , een colla-
kelen tot een parti j bereikt kan ' borateur van het Amerikaanse 
worden door het gebruik van alle d'· · imperialisme . 
middelen van politi eke strijd op '~ Deze strijd is echter militair · 
basis van revolutionair geweld, ~' · :1 verslagen, maar toonde wel de '= ":!t' 
doo r het voeren van economi- "" ff.. weg die gevolgd zou worden en -· 
sche-democratische s trijd, en ,p- 1-~- - liet ons, Marxisten-Leninisten ,'-'~=-=--
door het organiseren van het en het volk een r ijk bewustzijn 
volk . Sinds de o prichting van ,al u11 de v achter. nachun,1 U1 1 ,A~ 

Devrimci Sol heeft het haar str- ,al bc?oc:k, lsopb•m••n h,lf 
J Il Ic lunchc,1111o~,w, ijd gevoerd in overeenstemming Nd .v. c. Devri mci Sol is de o pvolger van 

h t bo t d D • . :h naamdc . t d :cgcldcn, met e vens aan e. evrimci · Uch,su d7 THI<P-C bewec;i:ing: ze onts on reu per "' ., 
Sol is een internationalistische J ,. u,mchc uit het pot~ntieel dat door . de ng=. 
beweging; ;ii gu c THKP-C gecreëerd was, en ontwik- ercàm,1Ju•1"1 
ze beschouwt zichzelf als onder- h,!ids~ kelde zichzelf . Devrimci Sol is ms«rd.1mt•" 
deel van de wereldwijde commu- ,:~ n><hnn• de opvo lger van de THKP-C bewe
nistische beweging en als volge- •P· ,.,..k. ging; ze o ntstond uit het poten- ,begrepen 
ling van Marx, Engels en Lenin i.g. 6edag, tieel dat door het THKP- C ,. 
en de Derde i nternationale. Ze uw Konya· gecreëerd was, e n o ntwikkelde ,en van pc,~- 11 

toonde haar international e geest wi Nahc« zichzelf. Devrimci Sol - geba- ,kdau: 
door het o ndersteunen van revo- , n- nva.Onc seerd op het feit dat er een 

23 lutionaire bewegingen over de •cc ianhahn Koerdische nationale kwestie i s 
t be eeuwse . ki. , d . · ,21 

Uit 

hele wereld en door het pro es- · Scldsjocl in Tur Je - is e georganise7r- J,. IB 
teren tegen imperialistische 

1
~" mKonv, de voorhoedekracht van niet 2, l6 

agressie tegen volkeren· ' 1• bct ),k al leen het Turkse volk, maar ook 
Devrimci Sol is een opvolger van :; .\1cvl~n• het Koerdische volk, aangezien Programma 
de linkse beweging uit Turkije, ccn ••n e nige krachten van de Turkse en wijzigingen • 
met name van het Volksbevri j - van de 1: Koerdische volkeren . en. 
d i ngs Partijfront van Turkije 1a. u J• 'Ka Devrimci Sol is de georganiseer- uk 28 waxcn •• ~ 
( THKP- C). De erfenis va n de ·Ic .en oud•de voorhoedekracht van de volke- "'" u in k•11111• 

l i nkse beweging i n Turkije is 1t· kmm,dren van Turkije . ~ :•rd•rooJrot• ~ 
niet zo g r oot. :n ovcm,ch~ . , .• nrc1sbcg•ic1d10.11, k.,ng"n. 

0 11,,(d, - . voor pt11ZM l1e b11la~e 

Den Haag, l juni 1994 

EEN TEST VOOR HET NEDERLANDSE 
RECHT 

Op het moment staan er een aan-
~ tal van onze kameraden voor de 
' rechtbank i n Den Haag . Zij zit
ten gevangen sinds hun arresta
tie o p 6/7 december vorig j aar. 
Toen werden op beestachtige 
manier de eerste vijf van in 
totaal a cht van onze kameraden 

•opgepakt. Zij woeden beschuldigd 
van afpersing. Dit zijn leugens . 
Wi j strijden voor een rechtvaar
dige samenleving tegen de fas- , 
cistische oligarchie en haar 
lakeien in Turkije . Wij stri jden 
voor de menselijke waardigheid 
en gerechtigheid . Wi j str ijden 
voor het welzi j n van het volk. 

, De nederlandse col laborateurs 
met het fascisme in Turkije ~ 
willen het nederlandse volk doen 
denken dat wi j o ns doel willen 
bereiken door middel van midde
len als afper sing. Hoe kun je 
solidariteit afper sen? 
Deze doorz i chtige poging van de 
nederlandse gerechtelijke macht, 
waarin na de politie in samen
werking met de media nu de rech
ters aan de beurt zijn om hun 
steentje bij te dragen in het 
opstandsbestrijdingsprogramma 
tegen o nze organisatie, zal o n ze 
s tri j d niet kunnen ophouden. ' 
Onze rechtvaardige strijd kan 
niet gestopt wo r den door het: 
vertellen van leugens i n de 
kranten. Noch kan onze stri jd 
voor o nafhanke li jkeheid, demo

•c ratie e n socialisme gestopt 

38 

• ., -mes 

worden door onze kameraden in. ~e "
gevangenis te gooien . In Turk1Je 
hebben honderden van onze kame
raden hun leven gegeven v~or 
onze strijd . Wij zullen hun n1et 
beschamen . Wi j zullen voor17aa7ts 
gaan in de strijd voor soc1al1s
me e n gerechtigheid. De gevange
nen hebben al laten bli jken niet 
gebroken te zijn : Zij zijn in 
hongerstaking gegaan . . 
uit protest tegen d~ gew7l d~ad7-
ge pogingen van de 1mper1al1st1- , 
sche nederlandse krachten met , 
haar j ustitiël e apparaat en de 
aan haar ondergeschikte media en \ 
uit protest tegen het geweldda-

g dige optreden van de_ haagse 
' Man poli tie t ijdens dE; vo: 197 pro-
~~ cesdag en uit solidariteit ~~t 

een te onze gevangen kameraden , z i Jn 
1 wij vanaf 1 jun i in een tent 

speoa, voor he t paleis van justitie in 
weteeii Den Haag ook in hongerstak i ng . 

vaarafsu 
dezelfde : gegaan · 

Tunmç, a~ WEG MET FASCISME EN IMPERIALIS
kustts den ME ! 

LEVE ONZE STRIJD! 
WIJ HEBBEN GELIJK WIJ 
OVERWINNEN! 



eG~ Turkije· Klein-Azië 
17/24 dagen vanaf/ 1.690,· 

Hotel/l<ampeertrektocht 

per jeep/trein 

Turkse politiemethode• s b lijken deelnemers: max. 12/18 
ook in Nederland toegepast te 
worden . Het lijkt erop dat "on-

1 ze" BVD en politie nauw samen-
werken met de Turkse i nlichtin- 1 
gendienst. In de jacht op Turkse._ 
en Koerdische revolutionairen ! 
van vooral Devrimci Sol en de 
PKK (Arbeiderspartij van Koer-
distan) wordt vooral druk 
uitgeoefend op c hanteerbarel 
personen, zoals i llegale n, 
koppelbazen en drugs- en wapen
handelaars o m valse verklaringen 
af te leggen. Ook wordt gebruik, 
gemaakt van anonieme getuigen . 's. 

\...a.nyon. wt""'Wanae1cn::ra:mavc ,.,c~c11uu:-- . 
· · · 1 Publieke tribune... _L.L • ..a,--- , •. ···'·F.mcodwata.Ook 

nvt«cn_u• Rechtszittingen ~leucrV1fl wandelen 
tscnuitg~ zijn in Nederland i n de regel udc mogelijkheidmct 

Politiek proces tegen sympaw.:'.':,openbaar · 150 belangSt eller:ider:1 MAruuracnv,ndw 
santen van Oevrimci So l mwilden ~et proces tegen OevrimciM~wicnog_ruet 

een schitter• Sol bi JWonen. In _de met . glas cbh1ftnogdncd,gen 
-·- houdions e afgeschermde publieke tribunelms~een~ooac 
,.........,...,..._, ., . .....:_ vc was echter slechts plaats vooroordriebeerh1kc 
o p 17 maar~ j l. bego':' _i n hetl ru z o · n 25 personen. ooo_r de l?~'P•l<l«nwcdenacht 
Haagse Paleis van Justit~e het ui werd afgesproken d a t ieder bi J·rto~slocnog_dri• 

Proces tegen 5 sympathisanten o1 toerbeurt de r echtszitti ng o p de1 deanncmcbd1nnennd"1 
· · s 1 ( T k Li' nks ) . 1 ·12en.Des1> vormt r van Devrimc1 o ur s · « publieke tribune zou vo gen · h h 

h ld . d f 1 • • • si.mur CICXOIU< o 
ze worde n besc u 1g van. a per- 11 Vanaf het begin deed de polit1~, wcLDrukkc ba:cm, 
sing van Turkse E:n KoE:rd~sche . die massaal aanwezi g was, . moei-;en.de Blauwe 
onderne~ers ter f 1.nanc1.ering ".'~n "l lijk. Aanva nkelijk mocht niem~nd , hcrTopkapipalc11 
de polt1.eke e n gewapende s~r 1.Jd naar binnen. Na een kwart1.er ,pdefilmpiesdieno,c 
i n Turkl j e . De vi jf werden i n <;1e ~ veranderde de poli t i e van me-
nac ht van 6 en 7 december vorig ning e n mochten belangs t e llen-
jaar gearresteerd. I n_ Oen H~ag de n het proces wel bijwonen. ~e 
e n Rotterda m_we:den vier won1.n- hele dag bleek het echte r ~oe1.-
gen, een biblioth eek e n _een lijk o m op de publieke tribune 
winkel overvallen door speciale het proces te volgen. Als de be
arrestat ieteams . Deuren we rde n drijfs veillgheidsdienst toe~te m
ingetra pt e~ de gearresteerden ming gaf, werd dit weer 1.m~e
werden geblinddoekt afg~voe:~· t rokke n door de politie . En vice 
Eén arrestant werd zelfs 1. n z1.Jn 1 versa . 
slaap overvallen e n i n zijn , 
o nde r b r oek, met een kap over het 
hoofd, geboeid afgevoerd. De 
z wa ngere vrouw van een a nde r e 
gearrest eerde kreeg als gevolg 
van he t grove poli ti~- optr:den 
een miskraam. 

Di t gebeurde ver scheidene keren. 
Het leek erop dat het opzet 
was o m zoveel mogel ijk verwar
ring te bereiken bij degenen d ie 
protesteerden tegen het politie
ke _~o~ 

' .. ' ' ~ -f 

'.J r-

FocoooeKen • 
Toen de v ijf verdachten in de rechtszaal verschenen , 
zij vanaf de publieke met een groots applaus verwelkomd. Het 
was de uitdrukkelijke wens van de verdediging om de zaak van 
de vijf gezamenlijk te behandelen. Een belangrijk element in 

w de beschuldigingen vormden e nkele fotoboeken en de verslagen 
van anonieme getuigen. Namens de verdacht en verzochten de 
advocaten om inzage i n de fotoboeken . Het ging hierbij om een 
observatieboek en een fotoboek dat was samengesteld door de 

~ Rotterdamse poli tie, en ter beschikking was gesteld aan de 
Haagse politie. De recherche s loo t niet uit dat ook gebrui k 

~ gemaakt zou zijn van een PKK-fotoboek. Het systeem dat de 
recherche gebruikte om de foto •s te rangschikken was c omplex 

~ e n chaotisch: foto · s van verdachten stonden geplaatst tussen 
"gewone" c riminelen; er werden ingewikkelde nummeringen 

~ gehanteerd; e n e r was zowel sprake van scherpe als . 

12 

o~n~uid~~~s. rl ~ 
e foLoboeken zaten niet bij de 

p r ocesstukken, terwijl ze een 

lessentiële rol spelen bi j de 
bewijslast . De verdediging 

•protesteerde hiertegen . Kennis -

lgeving van oorspronkelijke 
rechtsstukken mag de verdachten 
niet o nthouden wor den. Dit is 
een schending van het Europese 
Recht. Àls het Openbaar Ministe
r i e wel, e n de verdachten niet 
de beschikking k r ijgen over alle 
relevant e stukken, leidt dat tot 
een o neerl ijk proces, a ldus de 
verdediging . De Officier van 

1Justltie wees inzage i n de foto-
·boeken af. Een verzoek van de 
lverdediging om een kort geding 
om toch inzage in de fotoboeken 
te krijgen, werd o p forme le 

;grond e n afgewezen. Ook de rech
.ter wees inzage in de fotoboeken 
:af, evenals het verzoek van de 
verdediging om het a fdraaien van 

1 tapes met afgeluister de tele-
foongesprekken. . _ 

.."-.1io·m.:1\d1 7zl ct I! Jat ,:r , In de mt, en v,-n ,,-h II ru.1, An-
J Tijdens het verhoor van de hoof-
0dagent van poli tie die vera nt
J woorde li jk is voor de samenstel 
,, ling van de fo t oboeken , bleek 
•·dat ver schillende foto's in 
«diverse zaken gebruikt waren. De 
3 Haagse politie blijkt een " P 
E· 1600- s ysteem" t e gebruiken. 
! Hierin staan foto's van mensen 
, die i llegaal geplakt hebben voor 
•' oevrimci Sol. 
\1 •• " I.' ;.,•1, • .1\l.lll"''- U f\,I v UCl ncu.,ctCII 111w-:u111 UCI. t\.C· 

n,,, • -- •• •• • • - • ··-·-· " · 1(.-

J, Mr. Ties Prakken , die de verae~ 
n,diging leidde, stelde voor om 
u.anonieme get uigen o p te roepe n . 
u, Een aant al van hen bleek i n 
~, eerder e processen "o nbetrouwbaar 
,., te zijn geweest . Sommige gecui
" gen konden bijvoorbeeld geen be
l schr i j ving geven van de verdach
J, ten tijdens de voorbereiding van 

het proces. De Officier van Jus-

~ 

~ 
~ " - -.i 

;l, • htie an.tw~-rdd.e daarop 
1/J; 1 a no nieme getuigen reeds op 12 

.' januari uitvoerig gehoord waren, 

Il· i,1 toen de zitting plaatsvo!'d van 
~ de rechter van 1nstructie. De 

· betrokken anonieme getuigen zou
den doodsbang zijn. Aangezien 7 
volgens de Officier van Justitie 
er sindsdien geen nieuwe feiten 
aan het licht getreden ziJn, 
vond hi j het niet nodig de ge
tuigen op te roepen. Ook de 
-~ -- ~ -u Î\lrechter wilde de a no;;imiteit van 
~.wlJ•de getuigen niet o pheffen . Enke
if!w~ ~ le a nonieme getuigen bleken hun 

· l verklaringen o verigens ingetrok-
' · -,.ken te hebben . ·= ~ Volgende p r ocessen-:,....:: 

Ti jdens de ochtendzitting werd 
duidelijk dat de r echts z itting 

iii;(onmogeli jk in één dag afgehan-
• deld zou kunnen wor den. Zo'n 23 

getuigen dienden gehoord te 
; worden, terwijl voor elke getui

~:., ge o ngeveer een uur ui tgetrokke n 
se,moest wor den . De eerste proces
Aanl dag duur de 18 uur . De rechte r 
Jsiar denkt nog zeker t wee dagen nodig 
te Ji te hebben om alle:Jjt .. u.~q:e.n_ ge-
Wen hoord te hebben. ~ :. • · ~ ••~!".:liia! 
u naar l.C Blauwe Moskee 01 - . !._. 
Sulun ,t ~m .1.-fflOfkec, , cnoi:md 1 

• • , " 

nur hu op" llcn~ blauw.ç.x- w • 

nc ,cccl ""'I! ~n het H1?po· 
Jrooni ' 1 1 J.HICk °'tl,.4,,.,. - .. , '--

CCD.1 ,...,, hem 1001 Het Turkije Komi tee roept i eder-!"" ' 
=.Lunchen rou«.N een op die solidair is met de i! 
vol« de Av,a ""'- J, s~~ i j d voor democra_tie i n Tur- 1 
Je He,h~c wu,hcul • kl. J e en Turks- Koerdistan di t 
kom~•nai,, ·111>1,m po l iti eke proces kritisch te 
-• " '" volgen . Deze rechtszaak zal •J 

. • ,,.~e~kcr laten zien hoe "onafhankeli jk" i,r 
(IIIUCv"utcK WUIOI• de r e chtspraak • !'( d l d • Il 
nng v,n lmnbul Joe 1n e er an ~s, _6 
<cnrcc:ds IOOO ,m hc en welke r<:'l de Turkse reger ing,= 
v,n h« sv"num,c e n de gehe1me dienst achter de 
~vu Snr•• toont vtl, schermen spelen. 
Jckor-.mcs en mot.1H: 
,,m vanlla•~ Je Cr• Tu.rki je Komi tee .UI 

·IOOf omzen z·t b1Jld~~ 



j PERSVERKLARING TURKIJE KOHITEE 
• Amsterdam, 1 juni 1994 

r~~~-----••a11~~~-· Op dit moment zitten acht men-t( 
sen, afkomstig uit Turkije, 
g';!vangen in Nederlandse gevange- { 
n.1.ssen. 

- ,. w 1r 
...7~~ 1J. 

Deze acht mensen zijn het slach - .. 
toffer van een golf van aanval
len op Turkse e n Koerdische 1 
revolutionairen en democraten 
die op dit moment door Europa ~ 
waart. 
In vele landen in Europa zitten ' 
op dit moment mensen van Devrim
ci Sol en de PKK vast. Bijna 
overal zijn de aanklachten het 
zelfde, nl. afpersing. 

Deze aanvallen op revolutionai
ren uit Turkije, zijn het pro
dukt van de oor log die in Tur
kije op verschillende fronten 
woedt. Ten eerste, het meest 
duidelijke natuurlijk in Kurdis
tan, waar de nog steeds escale
r e nd oorlog, volgens Amnesty 
International, al meer dan 11-
. 500 personen het leven heeft 
gekost. Aan de a ndere kant voert 
de Turkse staat een vuile oorlog 
tegen de binnenlandse democrati-D sche opposi tie . Hier in worden 
middelen ingezet die alle men

' 1 
verwerven. Je kunt dan ook met "' 
een gerust hart, zonder bang te " 
zijn dat je de term devalueert, 
Turkije een fascistisch land 
noemen. Zoals gezegd, is de 
Turkse staat i n oorlog met de 
Koerden e n met de eigen binnen
landse oppositie. Die oorlog 
heeft ook een aantal buitenland
se fronten, in het Midden Oos
ten, de balkan e n in Europa. Dat 
laatste front is belangrijk voor 
hier. Turkije heeft honderden 
speciaal voor deze missie ge
trainde geheim agenten naar. 
diverse landen in Europa ge-•. 
stuurd. Deze moordenaars hebben 
reeds twee maal concreet toege-r.t4 
slagen. ~~ 
Zij zijn verantwoordelijk voor 
de moord o p de voorzitter van 
het Solidariteit- Comité voor het 
Koerdische volk, Thephilos Geor- von 

' d 1 ~m i es op Cyprus . 

Zij~ben de oprichter van het• 
Koerdistan Komitee in Denemarken 
".'ijf kogels in zijn lijf ge
Jaagd. Verder ontplooid deze 

, ;:;-• .. Turkse gladiobende activiteiten 
_J in de sfeer van de psychologi-

sche oorlog. Het meest duidelijk 
werd dat in Brussel, waar een 
vreedzame voettocht van Koerden 
werd aangevallen door een horde 

H •senrechten met voeten treden . * 
nationalistische Turken die voor 
de TV en op foto ' s in de kranten 
het teken van de grijze wolven 
maakten . Duitsland is het enige Alle m1'ctci;Ïen worden ingezet om 

de al of niet revolutio naire, 
democratische oppositie de mond 
te s noeren. Een scala aan mar
telmethoden, verdwijningen, 
standrechtelijke executies, 
shoot to kill operaties tegen 
revolutionaire organisaties als 
Devrimci Sol, schieten op demon
strerende arbeiders die op het 
moment bij honderdduizenden met 
ontslag worden bedreigd, die bij 
een e uropese hoogte van de prij
zen voor het eerste levensonder
houd een inkomen genieten van J 
a 400 ulden, een o ngehoorde 

·r 
c';!nsuur , een opgeklopt nationa
l1~me _gekoppeld aan een expansi-

~ 
oi:1.1.st.1.sche buitenlandse poli
tiek, ?: arrestatie van parle
m';!ntar1ers, enz. enz. Al deze 
m~ddelen worden ingezet om de 
bini:ienlandse oppositie , hoe 
klein oo~ , de mond te snoeren en 

~ een nationalistisch draagvlak 
. 1 voor haar enocide- politiek te 
~ - ....... - ~---- -

land i n Eur opa wat formeel e
zwaar heeft aangetekend bij ; 
Turkije tegen de aktiviteiten • 
van deze eenheden. Dit is echter 
alleen formeel, want in de ver
schillende tt a nti-terreur tt orga
nen binnen Europa: Schengen, 
TREVI, de Europese Conferentie 
voor Veiligheid en Samenwe rking 
(CVSE), K4 - een nieuw schimmig 
europees anti-terreur orgaan ... 
ontstaan na de ondertekening van ~ 
het verdrag van Maastricht, enz . 

wordt druk met Turkije 

1 

hoe revolutionaire 
bewegingen uit Turkije aan moe
ten worden gepakt . De ondersteu
ning van het westen varieert van 
wapenleveranties tot en met het 
aanpakken van die personen en 
organisaties die hier in Europa 
voor de rechtvaardige strijd 
voor mensenrechten en democratie 
in Turkije strijden. In Neder
land ~ing dit zelfs zover dat er 
een persoon, vermoedelijk door 
de BVD - al of niet in gezel
schap van . iemand van de MIT 
(Haar Turkse zusterorganisatie) 
- werd ontvoerd, ondervraagd en _ 
bewusteloos geslagen, op straat 
werd achtergelaten toen hij zijn 
medewerking weigerde. 
In dat kader moet de hetze ge-r 
zien worden die tegen Devrirnci 
Sol en de PKK, dat zij geweld 
zouden gebruiken bij hun _jaar
lijkse geldinzamel campagnes, ~ 
wordt gevoerd . Dat er honderd
duizenden Turken en Koerden in 
Europa leven, die heel goed 
beseffen wat er aan de hand is 
en die hun steentje bij willen ~ 
dragen aan de strijd die er in 
Turkije wordt gevoerd, moet 
weggemoffeld worden onder het ' 
stigma van afpersende crimine
len. 
Het tweede gedeelte van het 
proces tegen de groep van vijf 
Devrimci Sol sympathisanten die 
als ~erste zijn opgepakt spelen 
op 2 en 3 juni . De eerste pro
ces-dag ging gepaard met geweld
dadige intimidaties van de men
sen die het proces bij wilden 
wonen. Vier mensen werden aange
houden voor openlijke geweldple
ging . Afgelopen Vrijdag, 27 mei, 
zou hun proces plaatsvinden. De 
verdachten weigerden echter de 
rechtszaal binnen te gaan omdat 
ze eerst gefouilleerd moesten 
worden. Zij wilden hiermee pro
testeren tegen de sfeer van 
verdachtmaking en criminalise
ring die rondom deze zaak hangt. 
Ook is e r op die dag het eerste 
vonnis uitgesproken tegen een 
van de acht verdachten. Hi j 
heeft 15 maanden, waarvan vijf 
voo rwaardelijk gekregen. 
Vanaf 1 Juni zal Devrimci Sol 
Güçler (Linkse Revolutionaire 
Krachten) tegenover het Paleis 
van Justitie in Den Haag in 
Hongers taking gaan . 
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DE NIEUWE ECONOMISCHE MAATRE
GELEN IN TURKIJE 
de betekenis voor de arbeidende 
klasse . 

alles een zware last betekende 
voor de gewone bevolking, werden 
deze laatste economische maatre
gele n gedicteerd door het Inter
nationaal Monetair Fonds. De 
regering kwam met de uitvlucht 
dat de inflatie teruggebracht 
zou worden naar 10% per jaar (op 
dit moment bedraagt de i nflatie 
100% per jaarJ_. 

Kusadas, zullen de warc ·w.3te_nport· 

herhebbers allCS:~rrv,ndeö)m d~ 

diepblauwe, glasheliitie:._wj"te~i"eélh-. 

~ -:'.-=: de Aegeische zee-i'~~ê7(iè~e~: _ 

~~·~- ~~~~o • 

ALANYA 
Het salaris van de mensen in de 

,openbare dienst: 
'-·--·--· .. V.\IOOtl'lffl'WotrMtiep,11 ... ,.,.V, .. t, 

IN' llO I z, 
Na april zullen er geen nie!m~e=-""----;,.=;...--i'----l 
mensen worden aangenomen bij de---,F-=i,-t-r-l 
openbare dienst. Er zal worden~~.;.,_j= 
gerationaliseerd e n "onnodig" -="''4-~=+----l 

1 personeel zal worden ontslagen. 
Ondanks de inflatie zal het---'-'="--

N salaris niet navenant stijgen. 
Het komende jaar zal het zwaar
ste zijn sinds een lange tijd. ~.:;;;:i-=~ 
De prijzen verdubbeld, veel 
mensen zullen worden ontslagen, ..,.,.....c.,..,,~..,_. 

~~u~=~s~~1f!~ ~~tb~:~o:;
1 

v~~=-=-=-=-= 
dienen om van hun salaris te .....i-=.;;;i~ 

3 = 2 

• 

..,, 
Pensioenen 

I.) 
_K_ort_ in_g_/;__1_00_,_· __ ___, >J 

AKll Het pensioenrecht wordt ook !,, 
~!::;aangescherpt. Eerder 111oesten . .., 
SEM'mannen en vrouwen 5000 dagen ' 

-,., Korting / 40,- ,t') 
_voo;__r..;;8....;d;.:a..il,g,;;.en-'--__ __,-,-

MELAHI bJt ..vtc oo IW<\ w,. 11110. 
en 1a,10 

MOOENA i:.1~titoo1w.-.w4,. 11110 
en 11110 

NEST bo1 VfftrekOP 111'4 ffl 1614 
SIEM,ATI bt1 wn,elt oo 1'S ett 1a,s 

10 

~~ 

Korting/ 80 •• .,_.,..~ 
v_o_o_r _1_5 _da~g._e_n ___ _,>'4 
Mll.AHI Oot....,,,._ oo 1114. H/4 lll'I 1 tnO 
M~A ~ ..-tr-e\ OD 11'4. N• en , 1n 0 
NfST ~ ftt'tl•lt. DO tt,4 tn lt/4 
SEMPATI 0ttw«ve1too~_.,, l!n 

hebben gewerkt om voor pensioen 
in aanmerking te komen. Sinds 5 

_ april moeten vrouwen 7 . 200 dagen -~ 
Kon hebben gewerkt en mannen 9 . 000 '9 
~ dagen om überhaupt aanspraak te 
AJ<SE kunnen maken op pensioen. Voor w 

ambtenaren geldt dat vrouwen 15 
jaar moeten hebben gewerkt en 
mannen 20 jaar . De bijdrage aan 
het pensioenfonds gaat omhoog. 

Personele Belasting! 
Ook zal er een nieuwe belasting 
wo rden ingevoerd . Iedereen moet 
deze belasting, ongeacht de 
hoogte van het inkomen. De Staat 
heef t nog geen gepaste motivatie 
ervoor kunnen bedenken en daar 
zi j n ze over aan het nadenken. 
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KARABUl<, mijnwerkers . In deze :j~jJ•citi~~.,~at:t:+:+:~~~~~p,ç~-~1~~~,~~:~:~:~~:~;t;+;+ç·1q~,a~ 
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1 _5!,;! mi jnen. Voor de economische ~C::::::=t::::=:::lm~::::::::::::::t::::::::::::'.Ju~•§c~ .. C::::'.:=:~ 
-~overleving is de plaats geheel!!! IS 

0
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0

u. 

,et-afhankelijk van deze mijnen . :~..!:~ 1
i~·'

1
~~.,.

1
~~d1

1 ~_,.:!t9J!:: 1~!:~1!,!!~~1=:!~ 
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· · i · 111 1AI 1011 ,;;1;; ;;1 ~ · ;,:1,:;;1;-;;Jmii ~nr 1lll "'22 ~ - 116 Q&.l Lll' ,~ ,,,s tttt , ... 
Twl"s tratJ.es tegen de prJ.vat ser1ng,,i .,, 9,2 '"''""'.l""'~'.l''.'l'"'i--::i- _ 11111,,.,.,, ,.,. _ ,,-z ""''"" '• ,- ,.,, 

lü d laatseli J' ke miJ·nen l'' iJSO 'BIIO'A
1 

•• -·'··· • •• · ··"""":""·-·- 1• 10 11"'?Sl 1~
1
,.,...""''

41''Sit 1611 

-=.. van e P · .., .., ..,...,CIBALI, s1garettenJ.ndus - 81TI1i 
. .:;! ~ 97"~ trie- arbeider*s . Op 7 april;~ 

W TERSANE, havenarbeiders e n ar- .,.:: :.:;;, bezetten de werknemer*s het 1«1SY 

v beider*s van PE:tkim. Hier vond;":.;; :;,:,: bedrijf. Ze verklaarden dat z~:·~ 
..- er demonstratJ.es pla~ts, zo n,. .,..., "'Zich zouden blijven verzetten s_·~ 
..r8000 perso!len, arbeJ.der*s en~.:.: :'~: tegen de sluiting van de fabri - ~ ·"' 
__ stude~ten gingen de straat op o p ,~ i" : ~ ek . De bezetting duurt nog !~ 
'" 6 apr1.l. ..,, -.,,._. voort. ~m 
-.;;- Ei,i ~* f.ii -...PETLl\S, o p 6 april besloten 1800 ~F -,;;,; SUMERBANK-employee 's. 8000 men- i'' ., 

arbeider*s o p t_e t~ekken naar ~ ·:!::! sen demonstreerden in Istanboel _ !8J 
'.::Ankara. Op 7 a pril g1.ngen ze ~e~--- tegen de aangekondigde prJ.vat1- --
- hun familieleden op weg. e s ering van de Sumerbank. 
K'lukte hen Anka r a te naderen maar r 
0 :ir;de i ngangswegen waren door de ~ Sommige bedrijven die gesloten 
;;politie afgezet . De d~monstran- IIROl zullen gaan worden, zijn de 

ten besloten afgevaard1.gden naar ~~ enige in hun soort voor de pro-
"01 de regering te sturen en keerden -- duktie van bepaalde goederen in 
~~ huiswaarts. Deze vertegenw~ordi- r Kort, heel Turkije . wanneer deze be

gers praatten met Karayalcin, de ~ dri j ven worden gesloten zullen 
leider van de SHP · Deze ver- ~ AY(E deze goederen moeten worden 

, klaar de dat het o nmogelijk w~s ' ,osugeïmporteer d. Bijv . de fabriek 
KU; om delen van het pakket economJ.- --- in Petlas produceert banden voor --= sche maatr egelen ongedaan te ___ vliegtuigen en auto's etc. De 
::; maken· mijnen i n het Zonguldak-gebied -r-:-:·,~ . . 1 produceren een bepaald soort -

ZONGULDAK , m~Jnwerkers . Zongul- " 1 kolen die -als de plannen van de ~ 1 
dak wordt bl. J zonder . zwaar ge- , 0 regering doorgang vinden- ge- · · 1 
troffen . Alle mijnen J.n de o mge- . 1 1 i mporteerd zullen moeten gaan' ' 
ving worden gesloten. 12 - ?00 1 worden . n 

~ mensen zullen hun baan verl1e- ''"" __ , 
'!!!! zen . Op 11 apr il demonstreerden ---.-

.. , e r zo'n 7 0. 000 rnens~.1:-· <9" !;! ~: ;.., w ... ~~:, ,., 
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Sinds augustus 1993 is het Tur
ki je Komitee opger icht. De 
oprichters zijn van mening dat 
s inds h e t weggeval l en van de 
Oost-West tegenstellingen de 
strategische positie van Turki j e 

1 is versterkt waardoor e r bij de 
~ weleids makers i n West-Europa 

weinig aandacht is voor de groe
iende mensenrechtenschendingen 
in Turkije . 

...... ___ .__..,, .>1.1arro-e1rs-

r11ltrnirli,,.fhAbhPr<: ,i" mooc
J Volgens mensenrechtenorganisa-
ties als Amnesty International 

i en Helsinki Watch is de situatie 
i n Turkije e r de laatste j aren 
a lleen maar slechter o p gewor

' den . Hoewel in Nederlandse kran
' ten e n weekbladen met 
! regelmaat ( eenzijdig) wordt 
!geschreven over de situatie i n 
1Turks-Koerdistan, is er zelden 
een artikel te lezen over de 

,_Eepr~~sie in ,:l~;S.1::!u_r_ki je . 
0P11ren van heerliikA T11 rk<P 
Het Turkije Komitee stelt zich 
ten doel i n forma t ie te versprei
den over de mensenr echtenschen
dingen e n het verzet daartegen 
in Turkije, met de nadruk op 
Wes t-Turkije waar het gros van 

· de 60 miljoen inwo ners woont . 
Daartoe geeft ze het blad Tur
kije-Koerdist an Aktueel uit dat 

! minimaal éénkeer per maand 
~ schi j nt. __ --·· 
restaurantjes, terrasjes, Turkse 
eethuisjes en bars. 

44 

• 
Onderwerpen die aan bod komen 
zijn: arbeidersstrijd, stu
dentendemonstraties , buitenge
r echtel ijke executies, marte 
ling e n de positie van de Koer
den . Ook wordt aandacht 
besteed aan de politieke, econo
mische e n militaire relaties 
van Turkije met het Westen. Onze 
info r matie krijgen wij door 
contacten in Tur kije e n 
Turkse kranten. 

strijd '1 
het 

• lt 
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.. ,. M'exico is een land met de 
faséinereride combinatie 

'.van hedea·en vèrleden; het 
'm yst erie viri" cf~ oude 
culturen blijft boeien en het 

, hé'deri' bie_dt u st ralend witte 
zandstranden met een 
azuurblauwe zee. Met name 
in de provincie Yucatan vindt 
u nog vele overblijfse len uit 
de periodes van de Maya's en 
Tolteken, die een bezoek meer 
dan waarq'zijn. De bekendste 

~'Welkom i n de Sierra Lacan-
1 dona, het hol van de 'wets
~ overtreders ', de wieg van 

het EZLN en waardige plek 
van het vaderland" , zo be- . 
groet een spandoek de bezoe- ' 
kers bij de wegversperring 
van het EZLN, waarac hter de 
"Zwarte Zone" , het door het 
EZLN gecontroleerde gebied 
begint. In april was Danuta 
sacher, mederwerkster van de 
I nitiatifkreise Latein Ame-

l rika, daar aanwezig, om o.a . 
deel te nemen aan de feeste

j lijkheden van de Zapatistas 

1 n.a . v. de 75ste sterfdag van 

1

Emiliano Zapatista. Daaraan 
voorafgaande had zij als · 
eer ste duitse journaliste de 
gelegenheid tot een uitvoe

, rig gesprek met onder-com
! mandant Marcos, opperbevel- ·· 

1 • 

·1 hebber van het EZLN e n woor- ~;,,.~-
. dvoerder van de beweging . In · ·· 
jhet i nterview komt zowel de 
,gespannen situatie na de 

~

' moord op PRI-presidents kan
didaat Colosia aan de orde, 
alsook de perspektieven van 
de onderhandelingen en ver
schillende aspekten van de 
interne struktuur van het 
EZLN . 

1'0 

MARcos 

Welke uitwer i ng ad de aan 
slag op de presidentskandi-
daat van de regeri ngspartij 
PRI , Luis Donaldo Colosio , 
op het dialoogproces tussen 
regering en EZLN e n o p de 
situati e in Chiapas? 
Toen de eerste dialoogronde 
in San Christobal was beein 
digd, keerden wij naar ons 
gebied terug om me t de ge
meenschappen te overleggen 
wat zij van de regerings
voorstellen vonden. Eerst 
heben we de documenten met 
de leden van het Geheime 
Revolutionaire Indigena-co
mité (CCRI) besproken, want 
aan de onderhandelingen had 
immers maar een kleine groep 
van gedelegeerden deelgeno
men e n niet he t hele CCRI . 
Elke afzonderlijke eis en 
het antwoord van de regering 
daarop werd toegelicht en 
bediscussieerd, en daarna 
zijn we begonnen het alle
maal in een eenvoudige, hel
dere taal om te zetten, die 
de mensen in de dorpen be-

, 
grijpen kunnen. Daarmee zijn 
we dus druk bezig als een J 
ri j van nieuwe militaire . 

, manoeuvres begint. De troe- · 1 
~ pensterkte van het rege- e 
~ m ringsleger rondom ons gebied 
• wordt verhoogd en ook de , 

vebuitenste belegeringsring 
ror wordt versterkt . Het leger 

Me zegt daarover dat ze troepeni 
waa terugtrekt resp. vervangt . 
ua~ wi j zien echter alleen dat ~ 
uitga, nieuwe troepen arriveren, 

na Ho· niet dat er ook troepen ver
vakant trekken. Het komt tot bom

bardementen op enkele plaat
sen in de buurt van Altami
rano . Bij de militaire con
troleposten i n Ocosingo en 
Altamirano worden boeren 
opgepakt op grond van een 

: zwarte li jst die het rege- · 
~-7C.'S" 1ringsleger heeft. Een aantal 

r ~~opgepakte boeren "verdwi ·.nt" 't~k- op die manier. :.,:ugust~ g: 
.J.\iQ!1:.1'::;l;;:';._.t"( ~ ' ~ , ~?t~t:r r 3(1 

' 
,. , 

Aan de a ndere 
känt begiruien- tegelijkertijd c~ er toe had bijgedragen dat 
de aanvallen van de veefok- l anderen geweld als een posi-
ker s, die openlijk verklaren~~~ tief middel zien, wat de 
dat ze het niet eens zijn ~aarbij moord op Colosio zou hebben 
met de regeringsvoorstellen ~uitgelokt . Wij analyseerden, 
in de eerste onderhande- 1Srii1' op een ander niveau, dat 
lingsronde. Op soortgeli jke ~~ deze ~anslag deel was van 
wijze vragen andere delen viaya~ een lastercampagne tegen het 
van de rechtse oligarchie ~~;r: EZLN, die daarvoor al was 
het woord, zoal s de "Col e- werk, begonnen . Ze weten heel goed 

oned (minijbu1 
:Is gedurtnde de rondreis 
,rd en op de volgende data: 
I en 2318, 619 en 4110 

gramma en route 

1 

tos"' de rechtse "aristocra-ci:~~t wij slecht bewapend 
ten" van San Christobal de ll. -=:;:::-- -:: ~-;1,••F~"- • 
la casas. In zijn totaliteit'~~~~;~ziJn, dat onze 1:>elan'!1;iJkste 
gezien wees niets erop dat ~~ngrijkstkra<;=ht ons aanziei: bi? de 
het proces van dialoog dus .elestun Park. mexi~aanse bevolking is. En 

----
1 '";à.,~~~~!!dat aanzien willen ze kapot-

het vredesproces, serieus xdtVOO<gezmaken of op zijn minst ver-
d · k lchtin hotel 1 d · 1 · vor eringen maa te. In dat i:Chichênl a '!en, om aarna een mi i-

klimaat wilde het Geheime fttdep,adtaire aanval te kunnen rech-
Revolutionaire Indigenas ~~~~~tvaardigen. Alles wat ik ge-
Comité ervoor waarschuwen .anpiramicl~noemd heb samengevat: de 
dat zij de besprekingen o~er :ii~~flmilita~re manoeuvres, de 
de resultaten uit de eerste 3., ~aard !agressie van de grootgrond
dialoogronde kon opschorten in i;i~;bezi tters en nu de aanslag 
tot de regering de daarvoor op Colosio wezen op het dre-
noodzakelijke voorwaarden ;:,~;Mrntigende gevaar van een mili-
zou scheppen, dus tot de ngenoemdetaire aanval. Daarom heben 
agressieve ste~ing ,ou ,ijnr:::--:-.~we in die situatie besloten 
verdwenen. We waren net be- · de besprekingen over de eer-
zig een dergelijk kommunikee ste dialoogronde in de ge-
aan de regering uit te wer- meenschappen uit te stellen . 
ken toen we het bericht van Want de strijders en strijd-
de moord op Luis Donaldo sters die in hun dorpen wa-
Corioso hoorden. Wij beoor- MA"r e n om aan de discussies mee 
deelden het als een aanslag ,J te doen moesten naar hun 
waarvoor het EZLN direkt of Maya's. Hi.:Efost terug om eventuele aan-
indirekt verantwoordelijk anpirami~ valfen af te slaan. ,gser ,. .,... ---. .. , 

d ld . 1 van de Kri19er;-waar vroeg~, ~Y.: ,.. .. 4 d ond 1 ~ .l.~ -~ ZOU wor en geste · Direkt oebrarnl w..rden en anderestaaJtóoc van -.- ugse' ,}!_\~f~,,·;f-~1
·• •. ;;J. ·~ . d ' · • ,- bew . J"""' ... rl ... .,....,,..,., ~- ~~ .. l-"~· 1. in e zin, dat wiJ de moor- g _aardgeblevenMaya-archttoctuur. ln ~-·"-· - · - • · . ,,:1.,..,· •. _. 

d d 
. dag flJdt u terug naar Cancun voor een _ • Mfffd• ., Tlzlmin ...,, bi.~~ 

enaar e Opdracht Of in- in hetverlengingshotelvanuwkeuze ·r. C.nam •Mujeie,1· 
s tructies zouden hebben ge- · ~estun - v,n,doUd _,._, ,,,,de T' 

M d t lt epen: 'l •n • " .,conimel geven . aar a va wegens elovernachtingen op basis van logios/ont- •fl • ttu- . xelho ;.. '.~r"' 
gebrek aan bewijzen niet ~r~i:.::~~~~~~;g 'r"' , - ~ '-Ï !"'."7J.~ ... ,,,,·. 
staande te houden, en het is lssprekendegids . l~ t is · ~,?-rt 
sowieso absurd, want als :esenboonocht bper slot van rëkening het ~-;,:• ~~.~ 
iemand schade berokkend is k: gegarandeerd nog steeds geldige bevel van 
door de aanslag op Colioso, 4, 7/5, 11/6, 1617, het CCRI : ons gebied tot de 
dan wel ?P de eerste plaats Ingen In progra laa~ste man en vrouw te ver- ' 
de Zapatist as, want Colioso ,houden. dedigen . We kunnen onze bur-
heeft publiekelijk beloofd gerbevolking toch niet zon-
de resultaten van de eerste der strijd aan het regering-
dialoogronde te accepte ren. •!!!!!!!!!IB~• sleger uitleveren. Sindsdien 
Het zou totaal absurd zijn -'-:"~:;ei,~heben we niets meer van ca-
te veronderstellen dat wij m~cho, de reg7ringscommissa-
ook maar enig belang bij ris voor de d~aloog me t het 
deze moord heb.ben. De be- EZLN, gehoord. Hij is welis-
schuldigingen werden toen waar twee dagen geleden weer 
een meer indirekt niveau naar Chiapas gekomen maar 
geuit, bv . door te zeggen tot nu was er geen enkel 
dat het EZLN met haar aanval bericht van hem, ~--:-. 
van 1 januari een klimaat 
van geweld had gecreëerd 
U oezoeJct cte p,achuge bovwvverken 1n deze 
g,ganbsche tempelstad. vroeger het he~oge 00<d 

' 



fffypf.j In eerste ' 

instantie waren we daar niet ENTEN COSTA REAL *** 
erg door verrast, we hadden ~n 
er rekening mee gehouden_ het huidige politiekeen 
want de aanslag op Colosio economische crisispanorama 
was ook een zware slag voor van Mexico betekent h e t EZ 
Camacho en zijn politiek~ een storende factor en een 
posit~e . Intuss~n is Cedi~10--=-- belemmering voor de plannen 
als nieuwe presidentsk~ndi- van Salinas die uit de weg 
daat genoemd maar het is nog geruimd moet worden/moet 
niet in te schatten wat voor worden opgeheven. Maar zoals 
uitwerking dat op het vre- al gezegd, wij moeten voor- -
desproces zal hebben. Wat we lopig afwachten wat er ver-
met zekerheid kunnen zeggen der gebeurt. -
is dat Cedille rechtSt reeks • Schltterendnleuwcomplexdatdirect..,, 
door president Salinas is ~ PlayaUndaendeturquoise:teeligtenoolt 

· t k d t het weer een - uitkijkt over de marina waar vandun de ui ge ozen' a • .,""'•hn••n •n ,., • ..,.,.,~ vertrekken. 
Zullen aan een mogeliJk twe-~ 
ede onderhandelingsronde 

Ï •dedazo" was, een eigenmach
tige beslissing van de pre
sident ook tegenover zijn 
eigen partij. Haar het is 
nog onduidelijk hoe Cedille 
zich tegenover Camacho en 
het vredesproces in Chiapas 
zal opstellen. We moeten 
afwachten welke krachtsver
houdingen uit de interne 
machtsstrijd binnen de mach
tsgreep van de regeringspar
tij zullen voortvloeien, 

weer enkel het EZLN en een ti.,, 

afgezant van de regering :i 
deelnemen, of zijn de Zaoa- " 
tistas erin geinteresserd ~ 
dat ande.re dele n van de me- tc.o. 
xicaanse maatschappij worden dt 
vertegenwoordigd, b.v. ver-~ 
tegenwoordigers van boeren- ';;"'· 
en Indigenasorganisaties? ! "" 

Ook de veefokkers eisen ~ 
deelname aan verdere onder- 1"" 
handelingen. 

welke rol Cedille daarbij Wi j ziJn van mening dat een 
speelt en wat dat voor Cama- mogelijke tweede onderhande-
cho betekent. Er gaan OJ? het CNTEN PQSlingsronde noodzakelijker-
moment geruchten dat hiJ als wijs de nationale aspekten 
vredescommissaris is vervan- moet behandelen, die de re-
gen en als ambassadeur naar gering in de eerste fase 
Spanje zal worden gestuurd buiten beschouwing heeft 
(inmiddels ontkend door ca- gelaten. We zijn het er niet 
macho) . Wel, alles met el- mee eens dat o n ze eisen en-
kaar dus een aanwijzing te- kel op lokaal niveau betrok-
gen een voortgang van het ken worden, of zelfs alleen 
dialoogproces . Wij zullen, maar op bepaalde gemeen-
als gezegd, in hoogste staat schappen waarvan de regering 
van paraatheid afwachten. Er denkt dat er daar Zapatisten 
zijn signalen dat de rege- zitten . Wij houden vast aan 
ring aanspoort op een oplos- de nationale dimensie van de 

l
sing hoe-dan-ook voor eind problematiek. Daarom ook 
mei, dat kan d a n een onder- hebben we voor het bespreken 
tekening van een vredesak- van de regeringsvoorstellen 

1koord zijn of een militaire uit de eerste dialoogronde 
beslissing. want in juni en op nationaal niveau uitgeno-
juli wordt het NAFTA-verdrag digd en intusse n veel kom-
opnieuw i n het amerikaanse mentaren, voorstellen en 
congres behandeld. En de •i:.iim...-.,.brieven uit verschillende 
beslissende fase van de mex- ~. --""""~~""'""--·-•maatschappelijke sektore n 
icaanse presidents verkiezin- ontvangen. Verschillende , _,. 
gen s t aat voor de deur . maatschappelijke groeperin- , bid· 

gen vragen ons, hun eisen in ;_ 
de volgende onderh~-~~~~_ingen :/• 
mee te nemen. lktn, etthoek. zi11e met slaapbank YOOt 

• ~'""~"· Oe woonkame< heeft een balkon. 
. · :t".;t,. _ ::!'~~,.'!~~heden: een complex met een ontspin 

'-'_,...., __ ..,...,_~·__,,_. -::s;;;;;,.1.,· .. ) ... ~., Maaltljden: geen. 3fJ 
,,. 

...a In al deze 
brieven wörclt gevraagd, de 
eisen van demokratie, vrij
heid en gerechtigheid als 
nationale wensen te behande
len. Wij denken dat boeren
of andere organisaties zono
dig het EZLN het mandaat 
zullen geven voor het onder
handelen over hun specifieke 

lexica . Yucatan Als je 

leisen, of dat ze daadwerke
lijk zelf met eigen gedele
geerden kunnen deelnemen . 

l
over de precieze procedure 
is het CCRI nog in beraad en 
ze zullen daartoe ook de 

' andere organisaties raadple-
gen. --.,--....._ - · · 

- i~ 
MEXICO 

Willen jullie de veefokkers 
ook aan de onderhandelings
tafel hebben? 

in Chiapas met een veefokker 
s preekt, spreek je met een 
feodaal heer(ser) . In de 
landelijke gebieden van Chi
apas kan je niet eens stel
len dat de regering daar de 
macht uitoefent, hoogstens 
misschien in de cen trale 

'4ncan I gemeenten . Maar in de over i -
ge gebieden heersen de groo
tgrondbezitters en hun gewa
pende benden, de "witte gar-
den", evenals kleine feodale 
heren met hun eigen leger en 

a., -~ LU > ;,voOU> gcvHul\4 "v.-, "'c ,c:u·11u1gt 

"111. . . - . ___. Pl., ... r., .... 1-.-1..1: :·- • • tequila zoals het 
hun liJfe1genen , · de Indigen- mdcnlikdi,op, 
as . Wat kunnen deze mensen . , nauonalc borrel 
ons dan aan de o nderhande- ,1fic limoen. 
lingstafel voorstellen? Dat vm! 
we niet moeten eisen wat we ;1nuecnmul 
'willen, of dat zij onze pro- cn. 8u11cndc,ud 
blemen zullen oplossen? <rdcTolthckcn· 

• st.ia 1 u1a en de zonne· en m;auipyr2.m1de1 
v,n Teouhuacin. Gebouwd tcr<rc vmdc 

Bestaat niet het gevaar dat :· 
;Nee. Zover wij dat kunnen ~~igc1ropischc~a1uur~nl!een eventueel akkoord tussen rt·. 

overzien zijn de veefokkers hi(sclcn van •nuckc_tnd,~ao EZLN en regering in de prak- des, 
' in tweeérlei opzicht be- )vmgcnendckolomalc111d . . k 1 · lukken door deze 1 
,zorgd. Aan de ene kant van- •lcxico-rcisonvergetc~jk. W ti? za mis lde 
'wege hun landerijen in de omfort2bclc reis me< e<n <Î!,l~.l..] ,., .. ,., .,.,_, ••,o !"'O>VUCU UpOC ,UtnCS VOD 

,door ons gecontroleerde zo- men flink w" E~· zijn gewoon dingen waar- 1«.oudcindi•n•n· 
ne. Maar dat is niet het .k~tckomcn_•over niet o nderhandel d kan ,d,g~plu u 
belangrijkste. Want ze wete n id•~•••k

1
•nucworden, die moeten praktisch ·~~·-~dgr~ktopcn· 

h l d d . . . ot s1mpc c nee d d W · · k 1a.1c 01 "J ee goe at wiJ niet aan bcd··· ~doorgevoer wor en. l) un- olvcnzlvcrNog 
hun land komen. Tegelijk ::n,:~:tnen onmogelijk met de g1;~ot- pyranudc in. 
beweren ze van wel, om druk ~ mc,vulkan,grondbezitters o ver gelLJk- l mzclfsandcr
op de regering uit te oefe- ,OCTWoudm. heid onderhandelen, dat moe- adcnssluipcnwc 
nen. In zoverre het in Ch ia- ,pdncreis. ten we hun afdwingen. Het ldudcbouwcrs 
pas tot landbezetiingen probleem van de agressieve 
kwam, was dat nooit in door oSwi:bocicn, hardleersheid van de landhe- ·nbctidccdoor'n 
ons gecontroleerd gebied en Wurmoc1 jel ren is een probleem van de 
bovendien onder de verant- u,-fmk.gadllfl regering. Want die heeft hen,._ 
woordel ijkheid van ander , •laten opk omen, groeien , ~e~ 
o rganisaties. Aan de andere wapens gegeven, ze getraLnd, 
kant z ijn ze bezorgd over hun de macht toevertrouwd, 
het verlies van hun status en nu heeft de regering het 
als feodale heersers . Want niet meer onder controle. Of 
de eisen van de Ind1genas wil het niet meer onder con-
tegen de racistische discri- trole heben. Dit probleem 

'minatie, de vernederingen, zal de centrale regering van 
:het gebrek aan respekt voor : ~~~~~~~=Mexico moeten oplosse n, als 
:hun tradities en kultuur ~~~;.;t ze werkelijk vrede wil. Om 
'enz . beogen gelijkberechti- die reden sluiten wij na-
ging met deze "aristocra- drukkelijk onze eigen ontwa-
tie". Deze families zijn pening gedurende het vredes-
niet opgevoed in een geest proces uit. Zolang de gron- , 
die zoiets zal toestaan. daristocratie haar machtspo- i . 
Sinds de tijd van de verove- · - sitie behoudt en de "witte 
ring heeft de heersende kla- gardes" voortbestaan, zal er 
sse in Mexico zonder twi jfel l--l~~tt'l in Chiapas geen vrede 
moderniserings- en interna- , ~ 
tionaliseringsprocessen doo-f' 
rlopen. Maar in Chiapas was 
dat niet het geval . 6 

.. -E~e~ ;, .. r 



..... ,tlf" ....... M . 
Wannee r worden i n de gemeen- ex1co 
schappen van de EZLN de be-
s prekingen over de eerste 
dialoogronde voortgeze t ? 

n .... ......... " __ 1_ 
• een ziekenhuis te bouwen, en 

dat het dan rustig zal zijn. 
Maar de leden van de EZLN
delegatie hebben heel duide
lijk gemaakt dat er verande-

Mogeli jk na 10 april, i n het ringen op landelijk niveau 
geval er spr ake is van gun- moe~en komen wa~rdoor veran-
stige voorwaarden voor het deringen op regionaal, lo-
vooc-tzetten van het vredes- izonmctccnscherpbudg«b«••lsftal niveau ... ~ogelijk worden . 
proces. Dat is echter nog :nninnduu"nuitgcklccdp•kkct 
volstrekt onzeker. We hebben jgL Integendeel, door de keuze v•n Chi,p" 1sdeJeelstJ01 waarde mdianc11 " " 
serieuze bewijzen van de wil ·voeren verblijf zit u juut '"bovenop· nu nog he, mem •u1hon1iek z,jn. We bl'\'n 

--- ---- - .. ,, ,,-tuur en cultuur. De oude koloni11.lc sfeer óCR u nur Jic pinnen w.1.u de k.in.scn 1111 

C..rtCUn / proeftuin de sccden. op levendige m:irktcn onc.mocllm,;cn met Jczc mensen voor tic 
• komt u in cont•ct mot de indi•ncn. Boven- fund liggen. zo>ls S,n Chnstób•I. Ch,du 
• dien st:1an :iille bel.ingrijkc ruinc.s van de CJStcnan~o en rond het door vulk.a_ncn 

,,,.....,~5..,. "'""CO , 1 oudcindiancnvolkenophctprogr•mm•. ,,mlijsccmeerv•n-'···;f "ëonclu-
m= t is een verkeer e nkel ' 

sa~Crlai.lh Dc1woe,·ollod•s•ndioervoorui1gc H'7 n te nemen dat e d• °""""" hlaa C.u llÎn.hcbbon\Vch.rdnoJigom~1ex, Sl.'7 aa kan verander e n en lC 
. '.l<in bcc11cmbecld1c kr1jgcn.H Chiapas het land op deze 

tot vrede nodig, met simpele «liikecnbru11cndcst•dmet vee1 rest van rder gaat.In deZ ,1 

intentieverklaringen nemen :h,llendc gcz"hten:oud en mod, de voet ~-4=----~··"'ouJ -<ocd inonskunne1• 
we geen genoegen. De leger- cnluxucut. culturcclen t•kclijk. f t · . d 
leiding verklaart bijvoor- ou ZiJn e mensen al eec--
beeld publiekelijk dat ze der getrapt. To~ zover een 
troepen terugtrekt. Maar dat eerste beoorde~ing, dus dat 
is niet zo, ze verplaatsen de problemen niet lokaal 
ze alleen maar kunnen worden opgelost. 

· Een tweede punt is het vol-
Is er al sprake van een eer- gende: wat tot nu toe op 
ste meningsvorming van de t~fel lig~ is en s tapel pa-
EZLN-basis met betrekking pier waarin de c-egering zich 
tot de regeringsvoorstelling vast verbindt aan de belof-
uit de eerst e dial~onde? te, mogelijk het instellen 

~ - \ .... ,. .. _,,,V9t'ffl.C,I . o,o,.._t1oo,o,,,n•n ,wt,noe. van commissies in aanmerkintJ 
Ja, de 34 eisen die we de te nemen die oplossingsvoor-
c-egering hebben voorgelegd stellen kunnen uitwerken ... 
zien we als een nationaal Alles wordt op de lange baan 
issue. Wat we bv . eisen met geschoven, maar van ons 
betrekking tot de rechten wordt verwacht dat we onmid-
van de Ind!genas, moet voor dellijk een vredesakkoord 
alle lndigenas in Mexico ondertekenen en ook nog de 
gelden. Wat we voor de boe- wapens inleveren. Wederom 
ren eisen, geldt eveneens ,uk, ookno~ccntnpnurTco, grijpt de c-egering naar het 
vooc- het hele land. Met de rdercus,chu~eionncpyrom,d, middel van loze beloften met. ,, 
andere eisen is het net zo. narei~cnwcnurOuac"Als• het doel te c ö t f 1 
w t d · · d inschaacn word,dacccn hcled te M O P eren en a 1, 

a e c-egering ln e eerste endoornr.ucicsenoverpleine, remmen. aar de regec-~ng 
dialoogronde heeft gedaan, pmhtigekoloni.Jcpluc.s.lncc staat t 7genover ~ensen die 
is het nationale aspekt bui- .. , ,,nonsch•tbarcgrugiftcnuu lan~~urige ervaring met der
ten beschouwing la ten en te n "bewonderen. Wc kunnen 01 gel i J ke leugenachtige metho
proberen de prolemen op lo- nd.iudezcfm,gelcgcn Z,po,den hebben. Het zijn geen 
kaal niveau op te lossen. ,nh« n•bijcM,dau ookzclt " mensen zonder politieke e r -
.. J~ ~:' .... ~ ".:uOHMOn~ Y••cn,...,_ Gil d.1nmcc opcxcun1c. varing. Ze hebben lange ja-
z7 probeec-den onze ~~dewer- ren_van legale en geweldloze 
king daarvooc- te kriJgen politieke strijd achter zich 
door te denken dat ze met waarin ze steeds weer bedro-
mensen t e maken hadden die §~~igen werden. Toen wi j O 1 
geen nationaal bewustzijn e n 
geen nationaal pec-spektief 
hebben. Ze geloven echt dat 
ze de pc-oblemen van onze 
mensen onmiddelli j k kunnen 
oplossen door bv . een wegaan 
te leggen, of een school of 

GRUPO 3 _ .,,..., _ .._ 7 .,. ,, ....... 

JiJ . ••••r,15,ct.~U · 
anuari de oorlog begonnen 

1 as dat in de bereidheid om 
, 1te sterven. De regering 

heeft dus met mensaen te 
maken die tot alles bereid 
zijn en die hun waardigheid 
waarvoor ze de strijd zijn -
aangegaan nooit voor een 
s t apel papier zullen inrui
len. 
Na de eerste dialoogronde 
waarin het ging om het vast
stellen en aanhoren van de 
posities, is het nu tijd om 
tot werkelijke onder hande
lingen over te gaan. daarbij 
zull en wij van onze kant 
erop staan dat op onze nati 
onale eisen, nationale ant
woorden gegeven worden . op 
de fundamentele eisen van 
democratie, vrijheid e n ge
rechtigheid verwachten wij 



-- .., - ~\, ..._.,_ En datzelfde herhaalt zich 
~dan op grotere schaal: deze 
vrouwen bezoeken hun fami
lie, hun dorpen, kunnen nu 

Mexico ' De dorpsgemeenschappen rea-
geerden verschillend op deze 
druk van de vrouwen. Het 
hangt ook af van de ethnis-

Reissom va nar 1 , ..... ,,,. /
~~aans spreken, lezen, schr
iJven, rekenen, met wapens 
omgaan; en meer vrouwen lh urf"••-•" .... .d 17 rf• nonl 

staan ~rop zich bij ons aan c~e groe~. Sommige verzetten 15,. 
t~ sluiten. Dat herhaalt zich hevig, in andere heeft 

1z7<?h kee: op keer. Uiteinde- :rossCountryTr.avclshccfti de vrouw traditioneel een ,m.U 
l:~Jk beginnen de vrouwen die ri,individuclcrcizcnui,gc:u sterkere rol. In ieder geval orde 

· niet weg kunnen druk uit te nccsulmctecncomfomabcl vindt er hevige interne str
. oefenen : waarom geldt voor /gengcleg,nheiddoorhctlo, ijd plaats . En op het moment 

..ckcrhciddotovcmoch~'.ngm dat besloten werd de oorlog 
de vrouwen in de bergen dit te~pcrfectgeregcldz,,n.E.I aan te gaan - dat was in 
en dat en voor ons niet? Ooklc,ge~konakteriod_•t~c_k•oktober 1992, maar nog zon
wij zijn Zapatistas, ook als ~'nd''n kun,,u hetandav,d, der het precieze tijdstip 

. . ,gn1mma ver engcn met et, t t e 
we niet de b~rgen inkunnen. Cani'ibischekustofophete vas . e leggen - werd oo~ G, 
De vrouwen uit de bergen trojcctcn komen dcdsovcr ~es list ove: d~ wetten die co,en 

1vertellen hen, dat ze daar lereMcxico-rciunindnelin de zapatistische gemeen
f gelijkberechtigd zijn en dat 1d02romdebctreffcndep,schappen zouden moeten gel-
dat ook in de dorpsgemeen- :r infom10tie. den. Er werden voorstellen 

cornet 
jr:ctc.n 
de 

schappen moet gelden . Op gepresenteerd voor de land- rden 
deze wijze beginnen de vrou- -cicoS,,,-Es,(17d4gm) bouwwet, de wet op de oor-

' wen in de dorpen hun mannen " logsschattingen enzovoort. 
onder druk te zetten en ze e dogen ncca~t ud~ a•d om Bij die gelegenheid vormden 
eisen mee te praten over : •rv•;.M•;eo-~icye~:I de vrouwen een leidend co
dingen die tot dusverre al- :oe en icu zo .angw, ' mité, dat later een plaats 
leen mannen onder elkaar zou innemen in het Geheime 
bespraken . Natuurlijk waren Revolutionaire Indigena-co-
de mannen ertegen . Alleen al mité (CCRI), en daarna be-
het recht van de vrouw haa r ~ qonnen ze het overleg met de 
eigen partner uit te zoeken ~= -. dorpsgemeenschappen over de 
is een zware slag tegen de ~ belangri jkste eisen en ver-
patriarchale overheersing '. "==~ ~~angen~ van de vrouwen . In 
door de mannen. Evenzo de '-~~ Januari 1993 gaf het CCRI 
eis van vrouwen zelf haar . h~t bevel tot voorbereiding 
aantal kinderen te bepalen. -:J~ van de oorlog, in maart vond 
Daarin komen twee aspekten een zitting plaats van het 
samen, die van seksuele do- _., comité ter controle van de 
minantie e n een ekonomisch -~ ~ revolutionaire wetten, die 
aspekt . Bij het kindertal ~ in april van kracht zouden 
gaat het niet alleen om de ~~~~ moeten worden. Op dit tijd-
wens van de man zijn poten- stip wist niema nd iets van 
tie te bewijzen, want hoe ~:J:;;·· ;,a;;:-_ de "Revolutionaire Vrouwen-
meer kinderen er zijn, hoe ;~~~ wet" omdat de vrouwen dat in 
meer arbeidskra7hten voor de -~~~ h~t geheim en heel stille-
landbouw de familie ter be- - -- • tJes hadden voorbereid. Toen 
schikking staan. Uiteinde- ze het dan in het CCRI voor-
lijk is dat natuurlijk een stelden hebben de manne n dat 
drogreden want het land is natuurlijk eerst van de hand 
niet groot genoeg om het gewezen. Daarop weigerden de 
later onder veel kinderen te vrouwen hun toestemming aan 
verdelen en he t resultaat is de landbouwwet te geven. op 
dat ze allemaal armer wor- die manier konden ze de man-
den. Voor de vrouwen gaat nen dwingen hen serieus te 
het hierbij om nog meer: zij nemen, en uiteindelijk werd 
lijden erg onder de hoge de Vrouwenwet aangenomen. 
kinderst erfte. Van elke twa- Bovendien werd besloten dat 
alf, veertien kinderen gaan deze wet niet pas bij het 
er zeker vijf of zes dood. begin van de oorlog, maar 
Ze vragen zich dan ook af, direkt - het was heel gun-
waarom zou ik zoveel kinde- stig dat het precies a maart 
ren baren, enkel om ze daar- - - , was - van gelding worden 
na dood te zien gaan? Ik wil -~ 
geen Kinderen voor de dood 
ter wereld brengen . .... ... 

,ndcr. 

in de gemeenschappen . Na
tuurlijk kwamen e r proble
men. Een voorbeeld: als twee 

' jonge mensen in een Ind1gen
agemeenschap ongetrouwd met 
e lkaar slapen , wordt dat 
bestraft door hen op het 
basketballveld aan de doel
paal vast te binden of ze 
dil gevangenis te stoppen. 

de jonge vrouwen 
maar voor de ouderen is het 
moeilijk ertegen te zijn. 
Want de jongeren vragen hen 
of ze echt willen dat het 
met hen net 20 gaat, dat ze 
er met 35 jaar uitzien alsof 

zijn. Of dat ze op hun 
veertiende trouwen en zich 
op hun vijftiende aftobben 
met bevallingen voor een man 
die ze pas in hun huwelijks
nacht kennen leerden. De 
oudere vrouwen kunnen dat 
natuurlijk niet beamen, ze 
kunnen wel vaststellen dat 
er voor de vrouwen iets moet 
veranderen. 
Zoal~ ik al zei, er zijn 
ethnische groepen waarin 
vrouwen een zekere strijdba
re traditie hebben, en ande
re waarin de vrouwen veel 
harder voor het overwinnen 
van hun marginalisering moe
ten vechten. 

De verschillende Mayagroepen 
leven dus niet gemengd in de 
dorpen, maar geografisch 

~;~gescheiden? 
~~ 

• Ja, in deze omgeving wonen 
er:1kel Tzeltal. In de omge
vrng van Las Margaritas wo
nen de Tojolabal. In het 

Oat is de traditie. Nu ken
nen de jongeren de nieuwe 
wet, beminnen elkaar onge
huwd en worden betrapt. Men 
wil ze volgens de oude zede 
bestraffen en die jongeren 
zeggen: wacht even, de nieu
we wet geldt nu. Als jullie 
die niet respekteren, hoe 
moet het dan met de land
bouwwet, hoe kunnen jullie 
überhaupt over revolutie 
praten? De dorpswoordvoer
ucrs wisten niet wat ze doen 
moesten en kwamen naar ons 
Loe. Wij legden uit dat dat 
een zaak van het CCRI was, 
dat de nieuwe wetten van 
kracht waren en zij echt 
niets tegen die jongelui 
konden ondernemen, omdat wiJ 
nnders verplicht waren hen 
oruit te halen. Ze hadden 
niet met een wet ingestemd 
om hem aansluitend te bre
ken. Dat was een precedent. 
!)t1arna is de druk wat van de 
ketel . Maar er moest voor 
qovochten worden, het is 
niemand i n de schoot geval
l en. Er was en is veel ver
zot . Dat is een heel belang
rijke en interessante strijd 

. . ~'11 noorden de Chol er:i in het 
:_/.;,~- .._ hoogland de Tzotzil. Ook i n 

..,._ het door ons gecontroleerde 

Lot nu toe. ,: 
c}OO ~ 
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gebied leven de ethnische 
groepen gescheiden. De pla
ats waar ze samenkomen is 
het Geheime Revolutionaire 
Indigena-Comité. 

Misschien praten we een bee
tje weinig over de verhou
ding van de Zapatistas tot 
de andere boerenorganisa
ties. Al heel lang bestaan 
er sterke en veelsoortige 
organisaties van de boeren
beweging in Chiapas , die 
e7hter van elkaar via poli
tieke en e thnische lijnen 
waren gescheiden. Het EZLN 
schijnt de eerste kracht in 
Chiapas te zijn die het ge
lukt is deze historische 
scheidslijnen te overwinnen. 
Hoe is dat gelukt? 

Onze aanpak bestond eruit te 
onderscheiden wat ons ver-

, . 1 



enigt e n wat ons scheidt, en 
de interne strukturen van de 
andere organisaties te res
pekteren . We he bben nooit de 
bedoeling gehad de leiding 
van andere organisaties over 
te nemen, maar we hebben een 
oorlog voorbereid omdat we 
va n mening waren dat anders 
de levensoms tandighede n niet 
veranderd kunnen worden. We 
willen noch de ARIC, noch de 
OZEC noch CIOAC (namen van 
boerenorganisaties of fusies 
van organisaties) leiden. Ze 
hebben allen hun eigen stru
ktuur , ook de CNC, waar wij 
niet aan willen komen. Maar 
wat wij altijd zeiden was 
dat we de wapens moeten op 
nemen om veranderingen t e· 
bereiken. We gingen ervan' 
uit da t de legale politieke 
strijd via de strukturen van 
de organia ties gevoerd wordt 
en dat de milita ire aspekten 
door he t zapatistische l eger 
behandeld worden . 
Onze eisen zijn zo algemeen
geldend dat het bijna onmo
gelijk is om het e r nie t me 
eens te zijn . Daarvanuit · s 
er een soort wederzijds 
basisovereenstemming . Wij 
stellen nooit een eis di · 
verdelend zou kunnen werke 
of die e nke l de specifieke 
belangen van een bepaalde 
groep of een bepaalde bewe
ging zou behartigen. Ieder
een kan zich in onze eisen 
terugvinden . En zoals gezegd 
betwisten wi j niemands poli
tieke leiding. Daarvoor heb
ben de organisaties altijd 
de grootste angst, dat ie
mand hen de leiding wil af
troeven . Onze positie daarin 
was e n is, dat de mensen 
zich organiseren moeten zo
als zij dat willen, met de 
leiders die zij willen . zo 
zou je kunnen zeggen dat het 
Zapatistjsche leger niet zo 
zeer een organisatie is maar 
meer een same nvloeiing van 
organisaties. Zo laat zich 

ook de grote invloed verkla
ren en de erkenning die de 
Zapatistas onder de Indige
nas van Chiapas genieten, 
evenals de mogelijkheid die 
t e vernietigen. 

' 
In januari werd CEOIC, de 
f usie van de boer en- e n Ind
igenasorganisaties van Chia
pas opgericht, een samenwer
kingsverband van 280 organi
saties. Hoe schatten jullie 
de draagkracht van dit hete- I 
rogene verbond in? Heeft de 
CEOIC een toeko111St? 

Als het de sleutel vindt kan 
het op politiek ni veau even
zoveel tot stand bre ngen als 
het EZLN op militair niveau. 
Hun lidorganisaties werken 
uiteindelijk i n de boeren-
sector in het gehele land . 
Maar je moet er natuurlijk 

• rekening mee houden dat zij 
allemaal een lang verleden 
hebben, dat met verraad, 
afgunst, wraakgevoelens en 
al dergelijke fraaie zaken 
belast is. Op bepaalde mo
menten kunnen deze factoren 
de overhand krijgen, de men
sen kennen hen i mmers al 
heel l ang. Maar, zoals al 
gezegd , als ze de juiste 
sleutel vinden , dus zich 
concentreren op de eisen van 
l a nd e n vrijheid, dan heeft 
dit bondgenootschap zeker 
t oekomst. Als het lukt in
t erne ruzies e n r onselman
oeuvres te overwinnen, als 
ze helemaal meegaan met de 
nu , net als voor 75 jaar, 
geldende Zapatistische ei
sen, dan kan het CEOIC op 
politiek gebied gezamenlijk 
met het EZLN op militair 
gebied deze staat verst andig 
regeren. Wij zijn voor hen 
een bescherming . Wij he bbe n 1 
hun onze diens ten als be
schermer aangeboden i n het 
geval ze bedreigd worden. En 
daar wij niet naar de poli
tieke macht streven, e nkele 
mensen van het croic echter 
wel degelijk, is er met ons 
ook geen onenigheid . Die 
heeft hooguit interne oorza
ken. Enkele lidorganisaties 
van het CEOIC hebben contact 
met ons gezocht, om een ge
sprek gevraagd. Het CCRI · 
heeft dat echter afgewezen 
met als reden : of met ieder
een of met niemand. Het kan 
er niet om gaan contacten 
met afzonderlijke organisa
ties te onderhouden dat 
leidt alleen maar t~t ver
deeldheid . 

' ..... ..... ....., ......, 
Ik denk dat dat die lui te pr aten. Het CCRI 

een j ~iste be!_ölissing is · 6,_ a a t e' had een vet111oeden wie de 

1 
Want Je mag niet vergeter:i . * j verantwoordeli jken waren e n 
met welk doel het CEOIC is -..-.!i ~ daar korte metten mee ge-
opgericht. Salinas en Setzer 5 1 d - ~ • 00 l maakt Maar onze algemene · · n c: p.ao ••• e.n :o- n ~ 1 • (de interimgouverneur va politiek was altijd een 
Chiapas) beoogden van het ten. ttultlco :il op ••n m, "niet- aanvalsverdrag" met 
begin af aan een tegenmacht i13endc lndiancottammcn. dergelijke lui. 
tegen het EZL~ op te bou~en. :rslnc, bcpnl'I de rlJkc.crf, ___ ·-- ... ~ .... u ... .-..... .,uu, uu· 
Die rekening 1s echter niet -1Gr 
opgegaan. De mees t e o rgani
saties hebben zich aan onze 
kant geschaard e n laten zich 
niet tot instrument van de 
regering maken. Dat was voor 
ons van levensbelang, en dat 
zullen we ook niet vergeten. 
Veel mensen zeggen da t wij 
alleen daarom overleven, 
omdat dat plan niet gefunk
tioneerd heeft. 

Iets over de i nterne struk- , c 
tuur van het EZLN. Zijn jul- o 
lie leden pr ofessionele str- •• 
ijders of leiden ze ook een 
g~ woon leven i n de dorpen? 1,. 

ï angs 0111..-,,,-,..,, 

-----van e EZLN-leden " 
tien jaar onderge- • 

doke n in de bergen. Daar • 
worden we al sinds het begin 1• 
van levensmiddelen voorzien n 
door de dorpsbewoners. Het 
andere deel, de overgrote , 
meerderheid , zijn boeren die " 
zich aan hun s t uk grond wi j- ,, 
den maar ook zo nu en dan 
militaire training krijgen , 
of voor een of andere aktie 

Van deze mensen ver langen wo rden aangetrokken, afhan-
wij enkel dat ze niet voor kelijk van de militaire pla-
de tegenpartij werken, door nnen op dat moment. Het zijn 
informatie te geven of per- boeren en strijders, precies• 
sonen te verraden , want in volgens het model van het • 
de dorpen ken t ieder een el- zapata- leger vroeger. Sinds 
kaar en ze weten van elkaar ,het uitbreken van de oorlog 
w~e Zapatista is,E:n wie. 11ecdabctkorakccrva<>dc11ossen zij elkaar af. Somm i-
n1et. In de bevr1.Jde gebie- o,chi1ec1uur, mur nker 001<:ige komen in het leger, som-

1 
den zijn Wi j nU de regering • vaodáa1' JlrOO.:.I fndiUIUI bfo,a1•uou1'[U-•OC<C~ C . - -- -Deze mensen kunnen gaan e n .0 co~ ... ,.~ ~ . 'd 1 - ·k we om • 
staan waar ze willen maar · ~ m1.gen gaan tiJ e iJ g 
wij verwachten dat ze dat lle dc.xe-laa op het land te werken '. ~l len 
wel vertellen, net zo als ze•o d~~a aa bij toerbeurt : De fa~i~ie _ 

- spnn11, , droae ,woêsrl van degenen d ie de militaire, ,· 
-~ kanlscli1icber posities bemensen worden .-

het voorheen tegenover d7 · .door de anderen steeds ge-
regering deden. Als ze niet steund . Dat hebben we lang 
tegen o n s werken, bepe:~en geleden al zo geregeld . 

~--------wordt uit de dorpen sto do 
we ze op geen enke l e w1. Jze 
on we dwingen ze ook nergens 
toe . Wat er tijdens de oor

.~.,: logshandelingen voorviel is 
1 r-•dat enkele leden van het 

,een bepaald konti ngent qnr o 
~"""""' (ru. ..,;Jcruteerd of i s de intr d 111 
len en. diepuoduikan). 1: het EZLN vri j willig? 
J/--...iit,cenchr.met2'q< • 

• ~ •• 7.apatistaleger niet-Zapatis
"""" ten wilden dwingen mee te 
" 1 doen . Ze hebben hen verbaal 
;;,~:bedreigd, niet lijfelijk , in 

.. ,de zin dat ze dreigden dat 
'""o het s lecht met ze zou aflo-

111, pon als ze niet mee zouden 
~, , tloen . Ze hebben hen bang 

) 

,,emaakt voor het geval ze 

( 
z1ch niet zouden aansluiten. 
Dat is gebeurd e n wij hebben 
dat via de pers vernomen die' 
1n de gelegenheid was met 

d douch • -·- ~--=-~~- ..,,: d«hcr l~i,,.,, ronJ"m Ml 
_:.-:__;vrijwillig. De militaire Mr...-1 1,u.,. 
"'1& B1Jzo•dienst is vri j willig. Er "-~ .. ~-• 
ujd• bach,k zijn dorpen die überhaupt '.,.': :"~: 
~m geen s tri jders afvaardigen, ... ,.. '""'"l' 
mortliik ont., andere die slechts enkelen .. _. M-

i kunnen missen en weer and rei «111•• I• • 
die zich en ~loc bij de ml- :.,':;'~;':;',. 
litie aansluiten. Dat hanqt 1 

altijd af van de beslissln 
gen op dorpsniveau. En doge 
nen die besloten hebb n zich 
als aktieve str ijders n L• 
sluiten kunnen e r altijd 
weer uitstappen. Zo zullen ···-·-··· ... 

'" ... ..... ' 
.. : : i, 



het EZLN dan op een andere 
wijze o ndersteunen. Er zijn 
geen best raff i ngsakties e n 
al helemaal geen execut ies 
wegens deser ter e n. Tenmins t e 
nog niet ! 
_,. - -·- --- -

• De ·a ~ ii~isëh ;; pr oduktie 
wordt o nda nks d e oorlog s t oe
s t a nd d oorge voerd? 
, c , c.uu~ w i cte za nos tro.noen. 

Ja, e n even schamel a l s daa
rvoor . Dat is na t uurlijk 
lang en nauwgezet voor be
reid . We beseften natuur lijk 
heel goed dat de arbeidsom
standigheden n iet dezelfde 
zouden zijn als vroeger. Du s 
moesten alle regelmatig voo
rkomende werkzaamheden goed 
ver deeld wor den. Bijzonder 
rijke oogsten zijn nu helaas 
niet te verwach ten . Het gaat 
net zo beroer d met ons als 
ervoor. 

T•I va n overbli/Cs elen roe• 
Een vraag die we oo k in Dui
t s l a nd heel va ak gest e ld 
hebben : hoe veren ig j e de 

funda me nte el de mokra t isc he 
o p vattinge n van het EZLN 
me t de o nve nu j deli j k hi er
arc hi sche struktuur van een 
lege r , ge hoor zaamheid e n 
disc ipl i ne e n al d e bekende 
militai re o nde ugde n? . Hoe 
l ossen j u l lie die teg e nstri
jdigheid o p ? 

Dië tëgenstrijdigheid was er 
natuurlijk van het begin af 
aan. Het EZLN is een poli
tiek-militaire organisatie, 

1 e n zo iet s is het meest on
d emo kratische va n de we r eld. 
Alles gaat van boven naar 
beneden, één beveelt, de 
and eren moeten gehoorzamen. 
Toen we met deze struktuu r 
in contact traden met de 
demokratisch gestruktureerde 
i ndiaanse dor psgemeenschap
~en botsten die tegenstel
Îingen natuurlijk met el
kaar. Dat gebeurde echter op 
basisniveau en hier domi
neert duideli j k de indiaanse 
sektor. Wil het politiek
militaire commandoniveau 
o verleven dan moet ze zich 
3an deze sektor o nderwerpe n, 
noet ze de strukturen aksep
teren die de dorpsgemeen
schappen voorstellen . Wil 

. " 
het leger groeien en niet 
een k l e ine guerr illagr oep 

· b lijven zoals we die uit de 
geschie de nis van Lati jns
Amer i ka kenne n, wi l ze wer-

• kel i j ke r uggesteun onder de 
be volk i ng krijgen, dan moet 

· ze deze and ere struktuur 
aksepteren . Zo lost de te-
genstr ijdigheid zich dan ook 
op : er zij n beslissi ngen die 
demokratisch tot stand komen 
en er zijn beslissingen die 
puur militair op commandoni
veau worden genomen . De gro
te beslissingen, bv. over 
het tijdstip van het begin 
van de oorlog, de oorlogs
beeindiging, he t begin van 
de dialoog, over onze vlag, 
over de reden van de strijd, 
de bondgenotenpolitiek, al 

1 1 \ / 
deze beslissingen moete n op 
demokratische wijze genomen 
worden . Er wordt demokra-

~~ tisch over gestemd dat we de 
oorlog beginnen, en ik krijg 
dan het bevel : We beginnen , 
geef de nodige bevelen om 
deze beslissing in de prak
t ijk om te zetten! Omdat 
deze beslissing aan de basis 
wo r dt genomen is de prakti
sche omzetting in de onver
mijdel ijke militair hierar

-,' c h ische vorm van bovenaf 
.•••••.•••••••• : ••..• . veel gemakkelijker. De fun

damentele bevelen worden dus • 
l gegeve n door de dorpsgemeen- • 

worctt....,_idd- schappen na lang i n tern ov- 1 
,.,.,." ,._...,r1i.-- erleg ik maak deze dan ope-
rnd-.. i..,,o1111as- l ratio~eel. Iedereen , kinde- < 

" dln-o.!,- .. · ' ren , ouderen , vrouwen en 
manne n hebben erover meege
stemd dat we de oorlog moes-) 
ten beg~~nen: Ov~r het p ~e - ) 
cieze tiJdstip w1lden ziJ 
zich liever nie t uitspr eken, 
ook uit voorzichtigheid . 
Over het precieze verloop e n 
de nodige voorbereidingen 
moest ik resp . het commando
n iveau beslissen. Wie, hoe 
laat, waar aangevallen moet 
worden, dat zijn militaire 
beslissingen. . . . .. , 

Over de beëindiging va n :d~-
oorlog wordt dus ook door de .,.,, .... ., .. ._ 
dorpsge meenschappen beslist ? 

'1 .::,...w • . • ,: .. 

•• 

z ullen ook altijd in d e mee
r derheid bli j ven. Het mili- 1 

MEXICO ~rhiervant1eftuer,nde taire deel van hun sociale ftn J 
Dat is n iet de zaak van d e veel aan. l even i s minimaal , het be-
stri J' dende eenheden , het is /OER l a ngrijkst e zijn de verdere-dachtwo,dt_ 

sociale relaties . De wa pensza.im geen zaak va n de mil i t air e ,baar vervoer 
11 

· 
1 

· tJnbevolen ,n 
str uktuur . men ,~en zeer r~e,l.rn. zu en ze 1n geen geva ui ·-aardevolle 

~~ral!,~~~~t~ h a nden geven , als je daar op 
Lat e n we er e e ns vanuit gaan en. Is het raadzaam voo aanstuurt . . efoneren ,s 

• • !n. zeer duur. Het beste kunt u <Jebru,k malcen dat een s tri Jder e en o f an- Dat vroe g ik n iet .. · · · · rties. a,e u voo,al ,n 
der o nrecht begaat in een of iauto _ ~~ ..... --· ••........ en 

. ~uur ,s ,n Ml!lCl(o redel,Jk gepnr' ··- · k · l h t t h en ande r dorp. Wie straft e r ~ Nederlands nJbewijs IS voldoe Maar i wi e oc ev -
dan? He t EZLN of d e dorpsge- iternauonaalr,JbewiJswordtaëtjes zeggen, de wapens l a gen 
meens c h ap? ~a~li:~~i~u:~t~i~~ 10 jaar lang begraven . Voor 

hendierusr,gn~ragvanmeeen of anaere belofte zul len 
Het Comi t é , want d aaraan t~k~u~r'cfe ~re,u~r1;0~ wij de wapens n iet inruilen · 
nemen beide elementen deel. t gevraagd naar een aedtt cara om de 

11 t - · t h t b - 1 .. k · re betalen' En ze wor den ook s nel weer e verenig e urger iJ bea rave n ? 
e n het militaire gezag . ERSEN ,. · 

Vlu Hoe i s d e civiele ·sektor 1elijkheden Daar komt het altijd op aan . 
raa; aestruktureerd? ;~~l::~en~~~~ Wij Zi?n per sl<;>t v~n reke- 1 
bag.?"'~-"=~"•" rm,v /tnltp,s Canamz,1nermetname ning ni et aan die dingen 
peri De civiele sektor is demo- fogel11kheden1eover. ,nuw gehecht Als een oplossing vr1Jd> k t · h uk van de 6 watersportcentra · . . . 
caru ra isc gestr tureerd . Het QOlfbanen in de buurt var van het konfl i kt zich begint 
loos hoogste o r gaan is de dorps - e kust van Cancun IS uttern af te tekenen zal het echt 
bela- d · d · · · r diepzeeduiken en snorkel1 . . . . . dol~ ve7g~ e r ing , en i~ wiJst de niet moeil1.Jk ziJn de mensen 
bet.i lei ding aan. Als die de be - bezienswaardigheden over te halen de wapen s i n 
Tra, s~uiten van de vergadering ~~~~15uf:~,~0d:;'~; te leveren . Er zijn velen 
Op< n i et naleeft, wordt ze afge- mbushetontdekte.een2e< onder ons die absol u u t geen 
ten zet En zo t d t d ebeschavinghaddenonr.vik . . . 
die, · . gaa_ a ver er . •vanCh,chenltzaendeMay, behoefte aan een mi litaire 
tran Op regionaal niveau en over jurnz,1nwt,reldberoemd.ma.

100
pbaan hebben . Die willen 

wo. r e ge ie wor en eveneens te Mex,co begint butten eerder a r ts , ingeni eur , as-drul h t b · d d ~atsen ZlJn een bezoek mef • • 

gedelegeerden benoemd enzo u kunt het op e19en gelegen! tronaut rockzanger of wat 
~it verder t ot aan het aangren - er u~~P:::;i~~ =!'\i;e' dan ook' worden . 
onz, zende gebied van andere eth- hoofdstadvanhetCubavan . . 
•shc nische groepen d i e ook hun ~;'Er werd g ezegd dat J U~lie . d e 
Reis eigen kollektieve leiding •naa,t oegang t ot h e t door Jul lie 1 31 h hebben. Hierui t wordt uit- r z,jn g econtroleerd e gebied me t 
,;! eindelijk het Comité Clan- ~~mi j ne~_wil~en blokkeren . 
~; destino Revolucionari o Indi- :·&~a;ig:0;:~;,~ Dat is inmiddels gebeurd. 
beg, gena ( CCRI) gevormd, waarin MJ bevelen u zeker de rantv: . -- . 
~~t: alle ethn ische groepen zijn ~~:,t ~ E~-~- vresell. J k e ~=:>ti e· · · . . . 
~, vertegenwoordigd . Tanks zijn veel vresel1.Jker. 

IJl\~0011 • , • •• 

no leden va n het EZ1:-ff zi j n !r:c~,n11os, z~~n d e mi j nen niet gevaar -
voor een deel heel Jong. ows 8, l l.Jk voor de burgerbevol-
llostaat e1; n iet he t r~s~co ect!:\c1 k i~g~ . .• . ..•..• 
<lot deze Jongeren gemJ.11.ta- ansgelegeheden z,1ngeconcent1erNee het ziJ'n geen zelfont-

1 d · 1 t _ \erse plaza's. grote. vaak modern , . . 
r 

60
';!r in P aa s v an g eso lwinkelcen11a·s. d1ever9el11kbaar z stekende mi J nen, hoe noemen 

1•lal1.seerd wor den? I n El anPlayadellnglêsopGranCan.in. J'ullie die ook al weer: geen 
•i, ] vador k on J. het probleem el alle hotels hebben eigen restaur . d . t 
• 

1 
e . aluookrnetverbazendatopvnjwboobytraps (in de Ul se 

1 o ns tateren , dat Jongeren ,aa11vos-enschelpdiergerechten tekst staat hier body-traps, 
tJl o zich met l.l jaar bij d e ,omen we gaan ervan uit dat dat 
11uor-rilla. a~~sloten, later p OM TE WETEN een tikfout is. vert . ) Ze 
unor~e moe1.liJkhed e n kregen ~eJUCo sJ)lee~t men Spaans. maar. worden pas geakti veerd als 
om z.1.ch een a nder l even dan inwordthetEngelszekerzovaak er acuut gevaar is en ze 
tu,t militaire voor te stel- ,kr worden ook niet op willekeu-
1 o n. Met een wapen waren ze voltage,s II0-120vohenuheeft rige plaatsen g elegd, waar 
1 "mand h adden macht maar ,kaanse tussenstekker met plane P • ht f . t eer 

' ' Je ze ac era nie m 
•onder . .. ? • · dt aar enkel op de · Lancun wordt sterk I terugv in , m . 1'11l• Nou ja WlJ zijn gewoon ook secultuur.v potentiele tankbanen . De in-
'••• , ian de ,ele t, · b t ns geen zor-, ,,, heel sympatiek, daar ligt al reft fanterie aar o 
,,,,, een onderscheid. Neen de gen. Daar nemen we het graag 

1 • ' .. l1esz,1nduu1 t daar wordt ,. , meerderheid van de str 1 Jders l:i·vers· ra, tegen op, wan 
is burger, en de burgers echt gevochten en wel op ons 

IA 



c. "Tegen de tanks kun:: 
we niet veel beginnen, 
die hier binnenkomen is 
met ons allen gedaan. 

t:. 
'-.., ·------':1-- . IJ \.. 

M A L A / media spelen in dit verband 

: c 
nen 
als 
het 

' u; Hoe reageren jullie op de \ 
·•· omsingeling door het natio- \ 
•• ,J, nale leger. Bestaat er op '" 
·al,f, middellange en lange termijn 
u la, niet het gevaar van geiso- 1••1 

,.., leerde drooglegging?? van 1 
dia, jull ie gebied? 
o .. , 
••P•• Natuurlijk. Ze spelen met 

... 

...... , ... . ... ,. c ... een grote rol. Salinas de 
~" . ·"{.., 'g~ Gortari heeft het klaarge-

1{ '. ' speeld het land met een gi-

het geduld van het Comité . 
""'Er komt vroeger of later een 
::::punt waarop het comi~é zegt : 
2 a,, we zijn er zat van hier vast 
''"1"'te zitten, we zullen weer 
::!";moeten aanvallen om het be
..,,.., leg te doorbreken, en dat 
"""" kan meerdere malen gebeuren . 

, gantisch netwerk van leugens 
te overspannen. Toen in het 
buitenland de eerste berich
ten over de militaire con
frontaties kwamen, vroeg men 
zich eerst af: Chiapas, waar 
ligt dat eigenlijk? En toen 
verschenen de enorme armoe
de-statistieken en de mensen 
zeiden, hé, ik dacht dat in 
Mexico de armoede was afge

v"uu va•un 11 u "schaft . Dus dat bet ekende al 
~:,:;.~~

00:,~~:;,c:.:'! een enorm verlies aan poli

-.mld• k t , h,m, >.lleen deze eer me nog 
~ ... iveel grotere offers. Op het 
i. ,_ moment Jean de belegering ons 
ä.';'.:niet zo veel schelen, maar 
: ca. we zullen er ook niet eeuwig 
>-••"1 op gaan wachten tot het op
~~, houdt . Je moet bedenken dat 
,.,.., de boeren hier altijd al in 
1thou een soort staat van beleg 

tiek prestige voor de rege
ring . In de nationale media 
gebeurde net zoiets . Bij het 
zien van de beelden stortte 1 
het hele bouwwerk van leu
gens, volgens welke het bij 
de opstandelingen zou gaan 
om buitenlanders, drugscri
minelen, Castroaanhangers 
etc., finaal in elkaar. Nie
mand twijfelt er meer aan 
dat mexicaanse Indigenas de 
opstandelingen zijn . De ei-

::,::,: geleefd hebben, totaal gei- , 
i&~soleerd en afgesnede~ _van de~~: ::!~: normale maatschappelJ.Jke. . ,1,,ff.., 
"""" verworvenheden . Daarom z~ ~n \< ..,. 
,-h,., ze immers ook met de striJd blij/In 

lsen van het EZLN verspreiden 
zich, en steeds meer mensen 

[N STOAND IULUII 
1 

zeggen : ze hebben gelijk, 
VA" DAG TOT DAG : 1 • • • • 
prosrvnma'sh;o,,.-. ,av,wi J willen hetzel fde . Ze be-
••• durend• lichte crekkln1 gri j pen de motieven voor 

Ctw c.bur) 
purd •n boouwr hot 15 0 deze oorlog en zeggen tegen 
r.';~-;,,u.,::-:."i.~;;:~:·.de regering: jullie zijn 

:'.ndb begonnen. ) •• , .. u- m. 19 Transfer nur c,1ba schuldig aan deze oorlog, 
Ooo Jullie zu l l en dus niet zoal s eiu,. 

•""" de verzetsdorpen i n Guatema- ; 0~:; 

tf:! la toel aten dat het l eger ! rusd

rd11, 1 geleidelijk aan de controle .: :~ 
,':,·;: over het gebied vergroot? 11ochc 

de I" • achten 
luiten Nee, het leger heeft hier 1;:=; 

, <1-5 niets te zeggen, de enigen dlth•· 

;":~ die hier controleren zijn de ,d,m. 

, d• k Zapatistas. 
,nlud 

' om nog eens terug te komen 
op de nationale context: 

geen enkele andere gewapende 
beweging op het latijns-ame-

1 rilcaanse continent heeft het 

p 
h
h,. 

h 
> 

voor elkaar gekregen dat na x • 0 

een strijd van 12 dagen een ~ ~ ~ 
wapenstilstand wordt afge- i i [ 
Jcondigd en de regering ze : : 1 
uitnodigt aan de onderhande-;:. ~ z 
lingstafel. waarom is zoiets ~i:. 
in Mexico mogelijk? I s Mex- t!; 
ico toch demolcratischer, ~ ~ ~ 
opener dan andere la ti jns- ' ;; -:: 

' 3 , amerikaans e staten , of waar- ! ~ f 
aan ligt het? . _ , , v .,, • -_ I i ~ 

~~i!~ =~ ~~r~~:!; *: ë:~= 

- -· 1os het conflikt maar op en 
zonder te schieten. De rege
ring voelt zich dus vanwege l nur de. iûëhifuwn (U: r,tW'p.>p,r, 

_ 'l'll ea" Ca..., boounnsler lleltu·IUd 

het internationale image en t00
• 

de nationale druk gedwongen 
het vuren te staken .. Boven-
dien kunnen ze niet' echt in- ,,,_ 
schatten welke kracht achter 
het EZLN staat . In zoverre 
is de dialoog hen ook van 

, dienst om er achter te komen 
we lke dimensies de strijd 
werkelijk heeft. Ze wisten 
immers niet eens wie ze voor 

l
zich hadden. Sommige mensen 
dachten ook dat het om een 
afvallige vleugel van de PRI t 
zelf ging. Het zijn dus 
niet-militaire omstandighe- h~ 

den die tot het staakt-het- ,:~ 
vuren hebben geleid. Ik heb 1o1o~ 

meerdere malen gezegd: het ~ ~ 
is niet de kracht van het ;~ 
EZLN noch de grootmoedigheid 1 .,. 

van de regering, maar de 11" P 

:~,t,, druk van de burgermaatschap- 1~•w 
~ ~· pi · in combinatie met de ;:~ 

ll.f'"IA l ·(ap.Jof1011 ~PJ•~ll;r,Jwo u11'0u \11.t 

I 

.. 
kommunikatiemedia die tot we hebben altijd gezegt dat 
een vreedzame oplossing van wij terroristische akties 

Ml het konflilct dwingen . De re---------niet juist vinden. Wij vech---, 

f 
denen voor de strijd trekt ... ,- ten tegen een l eger en een 1 

niemand meer in twijfel. De i : O<NsoAo politie die bewapend zijn . 
·~schuld ligt bij de reger · we kondigen onze aanvallen ing, 

1
' •· of omdat ze er alles van ook aan en letten op de re-

wist, of omdat ze niks w akties daarop. wij billijken 

"-0 
" ist. l1 1111, 

Uli 

I n beide gevallen maakt in geen enkel geval aansla-
zich schuldig. gen op civiele objelcten, hoe 

ze • IJl il 

1 "-" 

, ... 1 
,. 

,. .. 
b<ll 

ll 
•• l 
ll rechts ze ook mogen zijn, 

want daarmee zouden we ons 
lladden jullie gerekend op ttet zelfde niveau als de op ' " • 11 ,;7, zo 'n brede ondersteun i n regering begeven die zeer 
de burgermaatschappij of " 1 zeker de burgerbevolking 

g uit , .. C,N 

kwam het als een verrassing? ~~ :: ::;:;:;::;:; ;~ Jcwelt . Het heeft een tijdje 
~,<ll"w11110 ,1,s,mme 11egeduurd voor we ons ervan 

Nee, het bevel tot het s ta- ;:::;:~::: :~ •:::distantieerden omdat we pas 
akt-het-vuren heeft ons ver- 41wo11° .... ,.,. ,,.. •J veel later van de aanslagen 
rast. We waren juist op de ~:~;::!;::::::; 45 ~hoorden. 

... t';l~ugtocht en bezig met het ,. :.,, :53, :"rn" :~, 
miJnen leggen onder bruggen 
e n toegangswegen . Ik vroeg 

' me af: hoe is het mogelijk? s11:1t11'311..u ,w ,,,. ""' Wij van buiten 
l'ic zijn bezig ons terug te »:.a':4"~;"";1 11 ;":lsteuning doen? 
t rekken i n de bergen, niet ~ • 1 , • • • • buiten, zonder er ons op 
aan het oprukken naar Tuxtla ~::~:,n "12

...a "' ~on.behoorlijke wijze mee te 
Gutiérrez (hoofdstad van ' bemoeien?? 

·:. Chi a pas ) , wat zit daar ach- ., -=-,::...::;..::...;;..::.,~,-.--.-r--r-t-:-t-:-+::-+::-~+=+=~+=-< 
_ 00,.._u",21 Het verspreiden van informa
-C:::--.. :r.': ~ie over wat er ~~er gebeurt 
,_c.no,, ., is zeker belangr1Jk. In ons 

ter ? We haden ons op een 
'::veel langere periode i nge

• ~:steld, op maanden of in he t 
• ergste geval op jaren, voor ___ .,....,. eentje kunnen wi j niet met 

~ er zo'n bevel komt . Want we ,,.,..,., _ _ ..,. .. _..,.,....,. het regeringsapparaat, ook -l 

;:::~.1-1---------- niet in het bui ten lans, con-
curreren . Wi j kunnen geen 
zapatistische "Europalia" 
o rganiseren , zoals de rege
ring die met dit festival 
een beeld van Mexico verspr-

.,,...,. dachten dat de regering de 
controle over de pers veel 

Kind,, restriktieve: zou uitoefe-
1,., w, nen. En pree 1es dat lukte 

- hen niet, zeker niet na de 
::-:.'.'\:~ gebeurtenissen in Ocosingo. 

Sindsdien gleed de censuur 
hen uit de handen. We heben 
e r altijd op vertrouwd dat 
de mensen vroeg of laat de 
gerechtvaardigheid van onze 
s trijd zouden inzien, in de 
mate dat ze kennis namen van 
de onwaardige levensomstan
digheden hier. Nu zijn veel 
mensen verbaasd dat de op
stand niet veel eerder is 
uitgebroken, dat we zo lang 
gewacht hebben. 

Van de bomaanslagen half 
januari i n de hoofdstad en 
op andere plaatsen hebben 
jullie je gedistantieerd . 
lloegaan j ullie om met groe
pen die op die manier willen 
meedoen aan een proces dat 
a l in gang gezet is? 

·•·•• eidt dat zij zelf getekend 
_:,,.-i heeft. In zoverre is iedero 

krant, ieder ti jdschrift, 
elk programma dat ook het 
andere Mexico laat zien, 
voor ons belangrijk. Het 
doel van de regering is ons 
ook op internationaal niveau 
te isoleren en ons als into
lerante stijfkoppen af to 
schilderen. Daarom vragen 
wij de buitenlanders alti jd 
als eerste om in hun land 
informatie te geven over wa 
ze werkeli jk gezien hebben . 
Dat betekent niet noodi k• 
lijk dat ze voor ons par i l 
moeten kiezen maar all n 
dat ze de feiten dio z w 
rgenomen hebben, voor; ;i: l c h 
laten spr eken . Een onde1e 
belangrijke zaak i s d humn 
nitai re hulp. J e z l t l mm• • 
wat er nodig i s . Wo z1 j ll 110 j 
alle kanten inges loten . Il t ! 
is moeli jlc aan medici j n r1 L 
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komen, kleding en s ommige 
levensmiddelen. Als iemand 
van ons naar Ocosingo komt 
wordt hij uit de weg ge
ruimd, verdwijnt gewoon. Er 
zijn gewoon dingen die de 
aarde niet geeft . De aarde 
geeft geen zout of zeep bv., 
wel mais, bonen, pepers, en 
dat is voldoende om te eten, 
maar een machete of schoenen 
of kleren moet je kopen, en 
dat kan nu niet meer. 

Uit Duitsland komen veel 
toeristen naar Mexico. Hoe 
staan jul.lie tegenover toe
risme? Koet dat gewoon door
gaan of willen jul.lie Cbia
pas vrijhouden van toeristen 
die toch alleen maar de kas
sen van de rijken vullen? 

Dat zou hoofdzakelijk de 
ho t el - en restaurantbezit
ters treffen en die hebben 
zich tot nu t oe op de vlakte 
gehouden omdat ze van de 
vele journal isten profite
r e n. Zij e n de aut overhuur
ders zijn blij met de Zapa
tistas en wille n de dialoog 
het liefste zolang mogelijk 
r e kken, zodat a l die l ui 
blijven. Met deze sektor 
hebben wij nooit problemen 
gehad e n zij ook niet met 
ons. De problemen hebben we 
met de grootgrondbezitters 
en de groothandelaren . 

Dus een oproep voor een toe
risten.boycot zou gee n zin 
hebben? 

Op het moment niet, denk ik. 
Dat zou erop uit kunnen lo
pen dat wij geisoleerd wor
den. Positief zou in elk 
geval wel een ander soort 
toeristen zijn, bv. meer 
jonge mensen van links o f 
weet ik veel hoe dat tegen
woordig bij jullie heet, 
progressieve mensen, maar 
niet uitsluitend . Zoiets als 
die vredeskaravaan die din
gen meebrengt, dat is zeker 
heel nuttig, geeft ons ste
eds weer nieuwe moed. Als in 
de kranten staat dat de du
itse jongeren solidair zijn 
met onze str ijd voor waar
digheid, heeft dat ook ef
fekt _op de mexicaanse rege
ring e n haar methoden. 

'-

Ik denk dat we het wel gehad 
hebben. 

OK . Hee eens. 

1 

RACISME EN EUROCENTRISME BESTRIJDEN! 

onl\Mi 

urb.ln,s 
vooman~ · 
organose 
Playa Co 

kreeft ete, 
waar regel 

Op Cuba logeert u in de 
uolSttkende hotels van 
Cubarwan. De tnff<t 
gMPeeliroseerde tourmische 
orgarosao• van Cub.l 
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Speelt de Islam daadwerkeJ.i jk 
zo ' n belangrijke rol in de zwar- . 
te beweging zoals het i,:i de ~il-nl'~t'::i~~jlcoolt =\:=.::=~konbiJ~ 
wordt getoond? Hoe z1.et Jouw.,_ 
rel~tie ten aanzien van de isl~~"::~maguey ~~-==lnstru<1ies.routebarten 
eruit? f'1 wut u , n.ichc tuit~ ., ho~ ontvangt u eer plaatse. 

Volgens mijn mening was de N~~i-:!.n~=:~~t"~~ vennk:wtlte!ijksopzat>tdag. 
on of Islam een zeer belangr1.JkeUJtsuo1<trrietveldtn.CarNgUeyulf Wijzlglngen--n. 
• d d t b • • •zelige bon<w!nmó WUI U zich ,1nvloe voor e z:,,ar e evr1.J-:>n0t•aneen'Mot®'ofttn ·cut>a 

,dingsbeweging en 1.s het, op de~untwagenaaneenswingende 
wijze, zoals ze door ~arrakhan~~~otguln ~ 
weer werd opgebouwd, 1.n zekere y naar Holqu,n is twc ~ 200 km. • 

·zin nog steeds. Op de eerste•·•-eenru~llHtdenjbe.zotl<tn. ~ 
, • • • • t u nog rondlá1ken on Hokluon, 
plaats was het 1.n die tiJd voor ,·sm,ddagY'saYOndstuft~ 
Afrikaanse mensen, die in de USA f.~~'Mi j n visi~ wash ndie_tk zdo ~p~ k · 
leefden , van groot belang, om ng,ngshóEn b?vend1.en a . i e l.~ u , 
een beweging te hebben, die op oarAmst•dat 1.k als vrouw 1.n de Nation of 
onze woede op onze haat e en Islam beperkt zou worden, want 
beroep doet o p een directe ma- -d!Z-of volgens mijn mening was het 
nier. En als de Natio n of Islam ~~beeld dat de Nation of Islam van 
en Eli jah Muhammad beweerden , eenongede rol van de. vr:ouw had, d~~ 
dat blanken duivels zijn, dantJMn: haar plaats thuis 1.s, en dat zi J 
was dat niet noodzakelijkerwijsb'~daar een aan d e man o nderge-----< 
een weergave van een ideologi-;;,ez;~;s 7hikte ~laats heeft. Ik was 
sche positie van ons maar druk-Jldogor...-niet bereid om deze rol te aan
te dit onze gedacht~n uit over btnllntbcvaarden. Volgens mij was deze 
wat ons werd aangedaan. Boven ...... bouding, in die ti j_d, een van de 
dien maakt deze positie het voo~ manco ' s van de Nat1.on of Islam. 
ons mogelijk om de haat, die Maar ik bewonderde hun . re:Öpe7t 
tegen ons was gericht, niet te voor de vrouw, ~un gedisc1.pli-

l
verinnerlijken, maar om deze nee_rde leve~sstiJl en hun alte_r-
haat naar buiten te richten en natieve raanier van leven , d1.e 

· uitdrukking te geven. wat de zich afkeerde van de algemer:ie 
Nation of Islam voor mij aan- consumptie- en drugscultuur, die 
trekkelijk maakte, was onder de VS-regering ons wi lde opdrin-
andere haar discipline en de en. 
respectvolle houding tegenover 
vrouwen. Ik werd echter nooit 
lid van de Nation of Isla.m, 
omdat ik toen een a nde r ideolo
gisch perspectief met betrekking 

1op de raciale verhoudingen in de 
USA 'had. Voor mij liet zich de 
strijd niet als religieus defi
niëren, en ik zag ook geen nood
zakeli j kheid om religie tot een 
aspect van de uiteenzettingen te 

Toen j i j i n de gevangenis was, 
had je een diepgaandere 
uiteenzetting met de Islam en 
ben je uiteindelijk ook tot de 
Islam overgegaan. 

'maken. Terw ij 1 ik in de gevangenis w~s, ~ 
bekeerden veel kameraden z1.ch 
tot de islam en er waren veel 141 
gevangenen die moslims waren. 
Daarom besloot ik, dat als ik 
überhaupt een religie wilde 
aannemen, dit dan de islam zou 
zijn . Ten tweede vond ik het 
voor mij als persoon belangri jk ' 
om de islam systematisch te be-= 
studeren en om een spirituelere 
benadering van het leven te ver-~• 
kri jgen. Want de repressie om 
mij heen was Z? _onderdrukkend,:'" 

s,nu,u. 
Maaltijd<!n: ontboJ1(buffotl. Halfpen<ion mogelijk. 
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11t lK een sp1ritu~el element "' ... 
' d. g had om iets tegenover de 
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no l ssie te kunnen stellen en 
1 epre d eweld 
nm de sfeer van doo e~ g ' 
waardoor ik werd omringd , te 
ticstrijden . Ik begon met het 
bestuderen van de kora~ en de 
l · lam en mi j n verhoudi.ng t7n 
,~nzi~n van sp l ritualiteit brei.
Ido zich wezenlijk uit. Boven

dien bestudeerde i k de Yo~~b~-
1 oligie en de bijbel. Ik on e -
te dat alle religies el_emer:i~en 
hc~i tten die revolution~:~ z~~~~ 
F Lementen die de striJ 
. . 'ding tot inhoud hebben . Ik 

l>evr l. J · · geen 
c ~loof ook dat rel1.g_1.~s 
ILatische fenomenen z1.Jn, m~:r 
dcit religies zich moeten ontw: .
kelen en veranderen . De -~evr:~= 
llngstheologie heeft miJ b: J t 
,·oorbeeld sterk beinvlo_edt -1 ':J::e 
lten maar in haar chr 1.s el. 

t>ctekenis' maar o~~ i': ~aar 
wereldse zin . wa_nt_ mi. J ~S i.nz1.en: 
moeten de religi.een zich wezen • 
Il ' k meer in de gebeurtenissen 

) ldliJ'ke voorvallen mengen 
un were t een An engageren. En ze moe en 

c,.,,,, , , • ••. .•. -. .•. ,t , 

~ .. :_ ..... , •• / •• ......... u.,,. 

'beö gaat - en dat- is dan de 
moraal. Ethiek heeft mijns in- ....... 
ziens meer te maken met de be- " 
vrijding van mensen . Onafhanke-
l ijk van het gegeven om welke 
religie het gaat, gaat het erom, 
dat ze een relatie met de mensen 
en hun strijd ontwi kkelt, ver
wordt tot een "reli gie van het 
volk" , die de mensen niet alleen 
maar spiritueel, maar ook poli
tiek, maatschappelijk en econo
mis ch bevrijdt. Mi jn religieuze 
opvattingen en mijn politieke 
mening zi j n met elkaar verwoven 
en verbonden , en spiritualiteit 
heeft voor mi j een diepere, 
bredere zin gekregen . De uiteen
zetting met de islam heeft mij 
erbij geholpen om dit standpunt 
te ontwikkelen . 

de definitie van mo-
verdlergeanan ethiek ontwikkelen. t('.-11" "1~· 
1,1a · lf niet , -
Heligieën kunnen z1.chz7. • • · : , . 
cte reactionaire ziensw1.Jze ~a~ , - . 
1T1oraal voorschrijven volgen~ te -
motto : het enige wat on~ in e 
i tt<;seert is' wie met •,11e naar 



De rol, die vrouwen bij de BPP 
hadden, verschilde toch zeer 
van de rol van de vrouwen in de 
Nation of Islam . 
Eh ja, Vrouwen ware n i n de BPP 
wezenlijk du idelijker e n zicht
baarder aanwezig in leidende 
posities. Maar ook de BPP was 
zoals alle o r ganisaties in de 
USA sterk van sexisme doordron
gen. Er bestond een macho- hou
ding, vrouwe n in de partij moes
ten erom vechten dat er naar hen 
werd geluist e rd, dat ze gelijk
gerechtigd werden behandeld 
vrouwen moesten op alle nivo 's 
strijden . Sexisme raakt e n be
invloed mensen wereldwijd - niet 
alleen vrouwen - maar ook mannen 
?n kinderen . Alleen als bewegin
:;en voor maatschappelijke veran
ieringen zich e r intensief mee 
bezig houden dat nieuwe en vrije 
maatsçhappijen niet op het man
nelijk-georiënteer de en manne-
1 ijk- gedomineerde model voor 
verandering kunnen worden opge
bouwd, en dat het belangrijk is, 
dat vrouwen leidinggevende posi
ties in revolutio naire bewegin
gen en bij de opbouw van de 
revolutionaire samenleving op 
zich nemen, alleen dan kan er 
een daadwerkelijke bevrijding 
zijn . Alleen als mensen deze 
mate van bewustzijn hebben be
reikt zal de maatschappelijke 
verandering daadwerkelijk een 
universele en volledige aanzet 

de nu,n van het s 
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nis lrlinu. en su,tcer. 
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pi.,,..,_. WOrv, c.,,,..,,_ -- . 
hebben . Dit moet zich uitdrukken 
in de dagelijkse activiteiten 
van politieke organi saties. De 
klassieke manier van politieke 
organisering is bijna altijd 
patriarchaal e n hiërarchisch 
opgezet - met leidinggevende 
oersonen en diegenen die aan hen 
zijn ondergeschikt . Deze wijze 
van organisering moet verande
ren . 
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Heeft zich volgens jouw de ver->• 
houding tussen zwarten en "'" " '" • 
blanken verbeterd? Is er een 
positieve ontwikkeli ng wat dat 
betreft? 
Überhaupt niet . Racisme en ra
cistische conflicten niet alleen 
maar in de USA steeds meer toe. 
Racisme wordt in brede kringen 
weer acceptabel; racisme is weer 
" i n" . Racisme is onderdeel ge
worden van een complete bewe
ging, die niet alleen maar een 
nationa le, maar een internatio
nale beweging is . Als men al 
deze racistische aanvallen niet 
alleen maar in Duitsland , maar 
in veel landen van Europa be
kijkt, dan ziet men heel duide
lijk een internationale oncwik
keling, die bij mi j grote angst 
veroorzaakt en mij aan de derti
ger jaren , aan het fascisme, 
herinnert . Er verheft zich een 
neofascistische beweging die 
wezenli jk uitgekristalliseerder 
is dan het onverhulde fascisme 
van de dertiger jaren . De vijan
digheid tegenover immigranten, 
tegenover "vreemden" , i s een 
onderdrukte vorm van racisme, 
van een moeizaam verborgen ra
cisme. Dit racisme is voor een 
deel het resul - taat van de ja
renlange propaganda in de i mpe
rialistische industrielanden, 
die een "arbeider " als een i ndi
vidu weergeeft; die blank is, in 
een luxueus huis leeft e n in een 
grote auto rijdt. De weergave 
van de media in relat i e met hoe 
hec leven van de arbeidersklasse 
zou moeten zijn, is een sprook
jesconstructie van luxe . Onge
lukkig genoeg zijn veel blanke 
arbeiders in Europa en de USA · 
s terk door dit beeld beïnvloed . 
·En tegelijkertijd werd elke vorm 
van internatinnAli~me uit het 

,.. -

denken van de zogenaamde arbei- ' 
dersklasse geëlimineerd. Hier
door bestaat er nu een volledige 
generatie van blanke arbeiders 
in Oost- Europa, die zich spiege
len aan de blanke arbeiders in 
Engeland en andere westerse 
industrielanden en zeggen : "Wij 
willen dezelfde levensstandaard 
als de arbeider!, uit de bovenste 
middenklasse". Ze begrijpen niet 
dat de enige reden voor deze 
levensstandaard voortvloeit uit 
het gegeven dat Engeland, Frank
ri jk en de USA systemati sch 
landen ui t de Derde Wereld heb
ben uitgebuit en onderdrukt, en 
dat, om het zo maar eens te zeg
gen, deze levensstandaard door 
de ellende van de mensen in 
Azië , Afrika e n Lati jnsamerika 
werd "gesubsidieerd". Het mondi
ale conflict heeft zich ontwik
keld van een Oost-West-conflict 
tot een Noord-Zuid-conflict. 
Europa , de USA en Canada probe
ren om hun machtspositie nog 
steeds door de onderdrukking van 
het zuiden te stabiliseren . 
Racisme wordt een steeds grotere 
factor, die mensen, die beweren 
dat ze opkomen voor vrede en 
sociale verandering, serieus 
dienen te bestrijden. 

Zi jn de opstanden i n L.A. en 
andere Noordamerikaanse steden 
volgens jouw mening de uitdruk
king van verslechterde omstan
digheden? 
Maar weinig mensen zijn op de 
hoogte van de levensomstandighe- 1 
den van de African Americans en 
clc Latinos in de USA . Elke vier
de jonge zwarte man in de USA is 
of in de gevangenis of onder 
Loezicht van de gevangenisauto-
t l tei ten, dat betekent voorwaar
tleli jke invrijheidstelling etc . 
De politie heeft in de Derde 
l~creld-gemeenschappen de rol van 
ucn bezettingsleger. Dat, wat 

1 

llodney King overkwam, is een 
normale gebeurtenis in elke stad 
1 n de USA. Het enige verschil 

w11s , dat de situatie werd ge- 1 
1 llmd . En hoewel de film er was, 
wns de reactie van veel blanken: 
"Nou en? . Hij zal toch wel iets 
q<'daan hebben, hij heeft zich 1 
Immers geweerd". Hoewel hij 
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r het slachtoffer van~ 
.,.. ..-r. grove mishandeling was . Maar het 

· racisme zit op een nivo, dat den 
:-i.:: juryleden de politieagenten on- n

a schul~ig verklaren . Daarop heb- '; 
. , _: ben de mensen gereageerd, omdat 1-· 
...... dit eenvoudigweg te duidelijk l'" 

.. was . Maar .deze gebeurtenis on- n. 
H O L G U der scheid zich op geen enkele en 

S A N T A manier van het dagelijks leven "; 
Aan do Cubnn in de USA. Het racisme, dat in 
i.nae. witte und de USA heerst, bestaat op alle 
mu ,.n .. ,11u nivo's, bijvoorbeeld i n de ge
Bown wmr 1s I zondheidszorg: de kindersterfte 
wu~ ::;ld0

::,~ in d~ zwarte gemeenschap in ~e 
~.t'oepnch, USA 1s twee keer zo hoog als die ·, 
'•.r i,., uldwn• van blanken . Het aantal zwartel 

--.i.nbuvrouwen die bij de geboorte van 
hun kinderen sterven is drieGS 
keer zo hoog als bij blankeillll 

vrouwen . De levensverwachting 
van zwarten is 7-8 jaar minder 
als die van blanken . zwarten 
verdienen nog steeds maar 60% 
van wat een blanke verdient . Elk 
aspect van het leven en de maat-
schappij is racistisch, of het 

.nu gaat om de gezondheidszorg, 
•. het onderwi js etc, en ongeveer 1 
n~hetzelfde ziet het er in de 
wmeeste Europese industrielanden 
r_,.,w ..... .,,..., _ _ ··-- --·,..-•• ... ·• • • 
st• 1.onnutnMft t11anhouden. Het ach
terli1gende land be.stut uit ult&tstrtkte 
sui'kenietwklen d1t hier en dur onder• 
broktn worden door een dorpje. Voor- de 

. .... ~ ...... ·,~ - ·' .... , 
' 

dlchutblftlfnd• uit . Dit systeemis gebaseerd op 
moet zo'n 1oo 1o racisme en blanke heerschappij . " · 

Maar steeds meer mensen verzet- ~• 
Ho L G U ten zich daar tegen en zijn niet:: 

langer bereid om deze blanke ,. 
GUARD heerschappij en de eurocentri- , 
Holiutn, ... " sche vis ie in de wetenschappen, , 1. 
01111' lndu,cnalli. t b t kk ' d h · d Er brlek d;e te b<l m~ e re in<:! op e gesc l.e e- Il• 

wurd 1 ,1n .. ,der nis, op de 11. tera tuur etc . te 
can«o M•mon accepteren. Dit heeft zich bij 
('pu op d• tcoo~ voorbeeld ook uitgedrukt in de 
vikancJedorp en ligt.:,,. .. ; '7' --~ op 16 a, 21 april en-in mei, Junl, sep• 
zo·n uur njden V1n 1u n. en t cntber en okt.ober. 
breed -undscnnd met voldoende water• 
lf>OrtmO&itlljkheden sprin&t meteen in het .,. ... 
OOI- De unwnlghdd va.n een konalrlr op 
300 m aJsund zorst ervoof' du de ue 
ers Qlm Is. 1odu GuardalaV1a ook nker - ~ 0 • , 
iuc:hlkt 1s om met kinderen va.kantJe te ~ - ......____,._: 

'lieren 

O , ,u.• c•••1 0 . ... , ••• 
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campagne tegen de officiële 500 
jaar-viering, toen veel mensen 
duidelijk gezegd hebben: ten 
eerste heeft Columbus Amerika 
helemaal niet ontdekt, en ten 
tweede betekenen deze 500 jaar 
voor ons onderdrukking, uitbui
ting , slavernij , koloni~lisme en 
neo-kolonialisme. Het is daarom 
niet voldoende om racisme in een 
vacuüm te benaderen/bekijken, 
maar de verbinding tussen racis-, 
me en eurocentrisme moet worden 
waargenomen en beiden moeten 
worden bestreden. 

daarin aan oe ene kant _nun pr~
test tegen de onmenseliJke poli
tiek van het Bush- en Reagan
bestuur. Gelijktijdig ging het 
er echter ook om de situatie te 
ontspannen en draag_lijk tl: ma
ken. Mijns inziens is de_situa
tie in de USA zeer explosief t . en 
veranderingen zijn noodzakeliJk. 
Ik geloof, dat veel ~en~en dat 

$ veel mensen de rebellie in L.A . 
" -1 ,v 1 als een aspect gezien hebben van 
",

0

'•
1 hoe zich de situat ie in de USA 

II l,,, • c- ontwikkelt, en dat veel mensen t.t,,,.._,,~c .. .:•beginnen te be9rijpen, dat dez~ 
• • . ,,, ·, ...,.,,,6,,."'<l spontane reactie tot een syste 

Hebben deze rellen een bliJvenr ,';'o,6.,:~/ matische strijd tegen de onm~n-
invloed gehad op de zwarte r,;,.,,,,...,,, · ti., ~ seliJ·ke politiek van de regering, 

' ' d USA? <o~ '"r. .,,._ "'6 t ' k bewegJ.ng in e . ~ ••.+ o,.,,,, .· .+.,,._•• van de USA moet worden on wi - \ 
'"'• · O· 

1
'•6 """" "'•,.,,." •1, "'•~ "'~,,., keld. .• 

Il, ,_+,(! O'<, • e (, .,, .... L '•I) - •t •• () - tq,-t,.• 
om te beginnen: we noemen ze~"'"· ,.:.,:,,~~.':! Pop,,~ .,, <:,, •1 -1 l -,,"' . 
rebel lies, want in deze rellen ~,:"· 471_ ~, 

00
( ,/Po~(,,-~""~. l,c~ •,.,,• -1 i, i" 

1 . . • 'I~ • 1)) ,.,. :f.f. ~. ....,"" ' ,f 
rebelleren ze tegen een rea i-,,, '"to,,, ,..;:"r •• ,,, ,,:'lf.+. ,-.:..,,~ c,. ,~"~ _c . . 1 
teit, d ie steeds verder doorzet . , ...., ""-1.".""•,.~ •1r.,, ·.~q,, Je hebt het over het groe7ende\ 
Een reden voor de verkiezing van ;,~Ic,...,;;,, ,,.:"r.((",:~( racisme in Europa gehad. Niet 1 
Clinton tot president is volgens>rlii"."'4-•;4 ~,1,,¾~"., alleen fascisten , maar ook "nor-
mi j dat er delen van de beval- v, r'-.. ~·~~r.'~ male" Oui tsers vallen . 
king in de USA zijn, die zich er ··'?, '». ( ,~ vluchtelingen aan, slaan ze i n 

· ''••. , mekaar, verbranden ze. . 
i,; Gelijktijdig heeft de regering 

wetten aangenomen , die het voor 
vluchtelingen nog moeilijker ! 
naakt on in de BRD t e komen. Heb 
jij de me ning dat racisme i n 
Europa, bijvoorbeeld tegen Roma 
e n Sinti of tegen Turkse mensen 
in de BRD, hetzelfde racisme 

van bewust zijn, oe explosief;i • . 
de situatie in de USA is. En dit~ · 
niet alleen maar in betrekking ~ - ~-. 
tot African American~, maar o~k • ~ 
in betrekking tot Latinos, Nati- ,~ 
ve Americans, Asian Am~ricans en 
arme mensen. De regering van de 
USA en hun instituties houden 
zich alleen bezig met de bel~n
gen en behoeften van een kleine 
minderheid. Om een alomvattende 

,,, - •o; · ,.,.,r~'' ,;:!•· s.o. # #.,, 00'/11 ,...~I) ~ ..... 

is als het racisme van blanken 
tegen zwarten in de USA? 
Ik geloof , dat _dit racisme on-

van hetiëlfde racisme 

'"'>1 c,.,. '•'»6 'l'o" 6 s,ol) 
'• ..,~ J > • C'u'>,6 e,. •,, IJ "'e,. 

,1• <'e-v o.o, '·• o•t t,.•.f 
""••-" 'lo"d~'>,6f:"61•t11. 06e,._ 1,, 

,.,. , ~. C' .,, / ,,, 

is . Ik geloof niet dat het vol
ledig identiek is. Als men be-

'•,./J',;•,,,6; kijkt wie de slachtoff_e:rs van 
10

,. •.+ 11 "••,,, ••• het racisme in Europa zi Jn , dan ••,1, o" 60 d t d 
•t 1,,,,,."6• 4 •.+ro": ~ 

C""o,.,.I. •.1-: 
\ 

explosie van ontevredenheid van 
de vele onderdrukte mensen in 
de USA te voorkomen, werd Clin
ton verkozen. De kiezers drukten 

1-ta O'/• c ", kan men vaststellen , a on er 
'•

1c,, "6·deze slachtoffers veel Afrikanen 
.,..,,, als ook mensen uit Azië, bi?

v oorbeeld Vietnamezen aanwezig 
zijn. De slachtoffers zijn men- ' 

1i sen die vooral uit de zogenaam
/f "de Derde Wereld komen: " people 

of color". Zodoende denk ik, dat 
z i ch daar achter hetzelfde ra
cisme verschuilt, hetzelfde 

~ ·· eurocentrische racisme, deze lf~e 
onbekwaamheid om culturen, bui
ten de Europese culture n, te 
respecteren en te waarderen . Een 
reden daarvoor ligt volgens m1J 
daa rin dat er i n veel Europese 
landen na de nederlaag van de 

• 
• .); Il'/ ___ ._ . ...:...-/ 
VLIEGVAKANTIES 

tU8A Prijzen 
n,, n, .. ,.,. v1n er nog laag, ma.ir er ,s we,n,g • WIJ raden u aan zelf voldoende voorraad 

1 ui ' s geen diepergaande scho-i~Ofn uw geld aan te soend~~.~--- ~~~,!~~ taoes YOOt uw videocamera 
lng van jongeren over de oorza-:~~:..,.V:~\Ï~~geloof ik niet, dat apartheid en 
,,n van fascisme bestaan heeft. ieren Oepro1ren,het complete systeem van blanke :n~ 

ll<'l zo min was er een. ~iep7r - ~;J:r7a~~~;heersch~ppij zo eenvoudig e n rum 
f tdnde analyse van de vi Jandig- p l otseling afgeschaft worden . 
"" 1d ten opzichte van vre_e~de- Dit is _eerder een be langrijke Cuba 
1 · ngen, blanke heerschappi) en vervoer fase, di.e s terk kan !:Ji jdragen ,ellen 
urocentr isme. Er was volgei:s oer .szeer beoeraan de volledige bevrijding van Jar 

m l J geen . ? mvangri j k_e i~eo~ogi-~!~;;t;:r~uid-Afrika i_n de toekom7c - die a,d•e 
ta<.he s tri J d tegen rascistischen met ooen laadll.k echter niet s nel zie ver- 111 ,can 
ldceên en daardoor konden zeoeCubanenwlschijnen.' En om dat nog eens ce meer 

' , · 1enoemd aange 1ar 
w1•1'r opkomen. En ze zi_Jn ·~eer"engtvaiidehcherhalen, het mondiale racisti- te 
,pqekomen , omdat het kapi.talis1!'eten VeelCubanosche offensief. heeft n i et alleen ,oiel, 
to behoeften van d~ me':sen in!:~\~9:o':~~1effecten in de USA en i n Europa 
rn totale betekenis ni.et kanin Somm,ie ia,gehad, maar heeft ook effect ;11k 

vnrvullen . Deze oms~andighed~n,et,dan,gedteegehad op de ontwikkeling in 
1 lden ertoe dat Duitse arbe1- Zuid-Afrika. Zo z ijn er bijvoor- ,neh1k 
tors, in plaats van zich soli - mogeh1k. Qewbeeld s t eeds meer Europeanen die e 

b · d · t de verlichting , b . _ . eis l ir ce voelen met ar ei ers u 7 oed Eengeldiçpro eren om naar Zui.d-Arr1ka te 
t iogenaamde Derde Wereld, die ,,aoenoe, maai emigreren . Veel mensen uit de 
L • vijanden en als bedreiging ·otaanb~~1en voormalige Oostbl okstaten probe- ~et 

) ,•schouwen, die van hen d e a r- ;,ua~~~~ ren nu om naar Zuid-Afrika t:e e,-
b1 1dsolaa csen wil le:i afpakken · ,c•u11ef s Hou emigreren en te orof i t:eren van 3rs,s 

,· b kt b 1t ben.:ine n,et . . . · at llln 1s een zeer eper e,_. e- s,nc.oa ni de u1 t b ui.t i.ng ·, an zwarte Zuid- ,once 
k i:-ompen manier van denken bi Jge-,ensod.g.o,e afrikanen in Zuid-Afrika . :11nin 
111 lcht . Dat is iets, ·.ia~ niet'\t"~~rk~~~ In tot:alite it is het wereldwijd :~ne:: 
v in vandaag op morgen is ge-~ousn~•,-.11 een moe ilijke t ijd voor bevrij - hem 
t ,:,urd, maar het i s een onderdeel, .ft,anu·e • dingsbewegingen , en :nensen, die •·er 

'kk l • · an,e,Qfnmet k l' ' k " t d · · · 1n een o n_t;~_1:.-SP,-a 1/',9,-., n contdCl ie ,omen. -,aai wer e i J g ein eresseer z 1 Jn 1n : 
-,eeneemta•sunierioe.,, e en maatschappelijke verande-

111d,vers,hil ring , :noet elkaar opnieuw z i en i•re: 
~; n~:~,~:~~~'~r,:;,~.:r:::~n;;.· DIVERSEN te Vinden en een i nternationale endan 

,r>l:IS zeg je dat de strijd inielijkheden bewe9ing zie_n_ op ce bouwen - i~~~ 
uid-Afrika een grote betekenis hnJV1n9ö11cen waarin dan biJvoorbeeld de men- ,met 

hl'l•Ct voor de zwarte bevrij-~ti:'1~;\~~! sen, die in Zuid-Afrika strij- Jar,an 
,11 nqsstri jd in de USA. Nu is er 1kheden De ,u: den, directere contacten en 

,·hter een nieuwe ontwik.keling"tstekend YOOt betrekkingen hebben met mensen, niet 
, kunt u ptact1sc d . b. . b ld . L t . . ir 1 n Zuid-Afrika? Beschouw jij 7e i J voo_r_ ee l. n a lJ':~ame-

tl lo als positief en ben je van•nbezienswa rika en Azi.ë of de USA str1Jden. oben 
~I ning dat e r een reële vandevakant Revolutionair~n .. worden juist i~~~! 
n1<H1oli jkheid bestaat voor een ;~~·,['11~~d~

1h. voor een moei.ll!~e opgave ge-
l nde van de apartheid? ~;=~~ag;;:!,~' p l aatst - namellJk of het ~~s t 
~ noop dat het zo zal zijn. devluch11nbe zal l~k.ken °~ een hogere en_r i. J- e:1er 

, 1 · ). 21· J· n ona·erhandel i n- RuSSJscneTuc pere i deologische en practi sche nen 
• u qens ml. 11 een er,arinc b · t · kk 1 :and· 

n onderdeel van de revolutie- · as is e one~- . e en· te 
· · b 1 an r i ). k gel<lt e19en111• nog meer"°°' oe 10""'" t>e,,01-1\ lre stri Jd, en een ~ . ~ enten.,1nmentVJnotulnoenotes <trqoanvoorhe1no1e,oeiwneet, 01evanne1 

l • t.anddeel i n d e stri Jd 1.egen :oe< aan een ecnte C·Jbaanse o0te!management vaal( .de-ne hoe-,ee1neoen 
µ1rtheid. Maar het zal geen a9uze<ernie1~,ssen riet ,an~zeamkeienkn,gen 

nvoudige st.ri j d worden , want '.''~~:~:~~~"!:,Ocv"::,. · CubarsnogaltJ1ocommun1st1scn Uz..:lt 
•1ertegen•.,oordigers van de Oe vro1<1ke muz1e<. waar ce onoetw11fe!d zien oat.,. b1JIIOO(oeeld georek ,s 

· · d · d oo is s b•1M ,eoere avono n e-Je< aan bepaalde 1e,,ensm,ddelen. i'ldel Castro 11 l 1nke heerschappi_J, , ie e .,stere~ ' ;en,et dltïO noq een grotewaaroenng 0'10et 

ontrole over de Zu1dafr1kaanse rne1name oe ouoereoevoilt1n0, resoect~u 
r , qcring en de Zuidaf rika anse du en noudt net ,n geoachten·v00<oat u 

heb.oen, zullen h un rE WETEN <!Vl!fltue1e <nt1scne opmetltmgeo maal<t en 
<11 anomie m.,.sen ,n ve11egenne,d ,ou orengen 
111nc.ht e n hun privi l eges :,iet zo reelttmenSoaans.maar,noe 

k 1 · · k H we 1 i k s <an men u +n reoe111k E"ge-ts te rn k e iJ opgeven . oe . Oebevoll,ng,s,eer•meoce ,1<. 
1 loof da t. Zuid-Afr i ka zich in noeh01e1s,maar001toomaat. 

•n belangrijke fase bevindt, ~uo,9metze·n!on1acnunt 
1 ... ,,, ., ,1cu1.111:a c11 i..u:vu. 1,.0,u:) nt:l Wt:tlC' ,., ""'u,c,,, ·- u een wooroie ')Odans sptee<t 
"" .-n .inoer !! verlfleren b11 1,.1w re,soureau 
0i, vw vertrP.< 

I J 

• Je netsoann,ng ,s 1 1 O volt en u heert '1!f1 
~mer.lc:aar,se ~ussenstel<ker n0<2101met o-c1ne 
ooien>. d,e u u1, Neoerfand mee iiioet iif!f'ï'en 
Jdnr:;te.!•en me 00 ,. "'bd n,et 'e <OOO •s 



we ZLJn nu immers met e en nieuwe 
realiteit geconfronteerd: de 
Berlijnse muur is weg, de meeste 
socialistische landen bestaan 
niet meer. De meerderheid van de 
revolutionaire bewegingen op de 
were ld he bben gefaald. De mensen 
i n Nicaragua hebben zich via het 
s t emformulier tegen de Sandi nis
ten uitgespro ken . De meeste 
linkse e n communistische mensen 
zijn momenteel zonder concept . 
Gelijktijdig kri j ge n de USA, 
Eur o pa e n i n het b ijzonder de 
BRD een nieuwe betekenis als 
imperialistische machten. De 
fasc isten worden s t eeds 'llqres
siever, en de politiek van de 
s taten steeds repressiever . De 
huidige o nt wikkeling is werke
lijk zeer negatief, somber en 
donker. 
Zie jij een of a ndere mogeli jk
heden voor mensen, die nog s t
eeds 
voor bevri j d i ng strijden? 

HAVANA 
't, H1ban,•, Cu1n·, 

• SC3d mee 2 tnMK)Aft -~•rende ho0fd-
I k WL l eerst: nog een korce coe-
licht:ing geven over de inschat
: ing 'lan deze situatie - en het: 
1aar aan ten grondslag liggende 
concept: - als een zeer negacieve 
ontwikkeling. Ik zie het eerder 
als een zeer "blanke" ontwikke
:ing. ~og steeds wordt donker
r.eid geassocieerd mee het nega
tLeve, en i k geloof niet, dat 
dit in overeenstemming is mee de 
geschiedenis van de mensheid . 

Los daar van, bijvoorbeeld Nica
ragua: ik geloof niet dat het 
er om ging , dat het Nicaraguaan
se volk van de Sandinist en af
wilde . Het beslissende punt: was 
de tien jaar durende contrarevo
lutionai re activiteiten, die 
door de regering van de USA 
werden ondersteund en gefinan
cierd . Het Nicaraguaanse volk 
stond cien jaar lang onder een 
constante , van buiten afkomsti
ge , druk . Desondanks wonnen de 
Sandinisten de eerste verkiezin
gen; maar op het tijdscip van de 
tweede verkiezingen hadden de 
CIA en de regering van de USA 
een a pparaat opgebouwd, waardoor 
ze in het geheim miljoenen dol 
lars aan de oppositie konden 
doorsluizen . Daardoor konden ze 
een groce hoeveelheid scemmen 

van mensen kopen, die eigenlijk 
de revolutie ondersceunden. 
En vervolaens vond direct: voor 
de verkieiingen de :.nvasie van 
de USA in ?anama plaats . De 
boodschap was zeer eenduidig: of 
jullie scemmen voor de opposi
:ie, of jullie worden op de 
zelfde manier behandeld . Volgens 
mij kan deze situatie niet met 
de situatie in de BRD, Europa of 
de realiteit in de USA worden 
vergele ken . Want: het is nu een
maal realiteit. - ook als veel 
mensen dat niet willen horen- , 
dat de meeste landen van de 
zogenaamde Derde Wereld, waarin 
socialistische revoluties hebben 
plaacsgevonden, socialisc isch 
zijn gebleven. Dat betekent: dat 
als je beweert dac hec social is
me aan haar einde is gekomen, 
dat: je dan moet: oppassen, dat je 
analyse niet door een eurocen
crische manier van kijken wordt: 
bepaald. De analyse mag zich 

''"OfltO' mHht!pC dt SC.lfflfflÎftl enn Cl 

l>nnl•"-

-~ · 
t • 

r1Let: alleen maar tot Europa 
ht1pcrken, maar moet de ontwikke
lingen in Afrika , Azië en La- \NDRES 
l l jnsamer ika er bij betrekken. 

--- ..:.--""' 
VUEOVAKANTIES 

Het is zeker juist dat progres- .• • · __ ML & 
leve regeringen zoals in Angola ,

1
dat bi j voorbeeld voor de neder-

>! Mozambique dagelijks blootge- .:-~ laag van de 2e internationale 
teld zijn aan d e terreur die _.;; verantwoordeli j k was . Er moet 

toor de imperialistische krach- 1een bewusczijn ZLJn over de 
L n wordt veroorzaakt. Maar negati vi telt van stalinisme ~n 
volgens mij beïnvloed dat niet de gevolgen, die het stalinistL-
cl I reet de gevoelens van het sche mode l ongelukkigerwijze 
v<>Lk, ondanks de langdurende , heeft gehad , op wereldschaal, op 
100d gefinancierde en systemati- de opbouw van het socialisme enl · 
, ho i mperialistische campagne. in de revolutionaire bewegin en. 

N1~tuurlijk klopt het, dat de 
lrJwjet-Unie opgehouden heeft met 
I• bestaan, en dat het socialis
~1 ln Europa ineen is gestort. 
Jlnt. stemt mij in vele opzichten 
lr•urig , want het socialisme 

heeft volgens mij Europa wat 
beschaafder gemaakt. Met de 
ineenstorting van het socialisme , 
krijgen momenteel allerlei moge
lijke var iëteiten van reactio
nair negativisme, barbarisme en 
pri mitivisme de bovenhand . 
Maar i k ben er niet van over
tuigd , dat het falen van het 
socialisme in Europa synoniem is 
aan het falen van het socialisme 
over de hele wereld. Ik geloof 
dat de mensen, die in Europa en 

QQ erelddwqd voor maatschappelijke 1 
. ve ran en.ogen gevochten hebben 

. . ~ . '_AKULINA 

n nog steeds vechten, nauwkeu
l 11~ moeten k i jken naar wat voor ~ 
auort van socialisme in Europa 
w td o pgebouwd. Waaruit beston
h'lrt de goede en slechte kanten 
, '" deze vorm van socialisme? 
w L waren haar successen en haar . 
,1, •nzen? Ik geloof dat het een 

l
h lo kortzichtige analyse repre
•nteert als e r gezegd wordt, 

et L het socialisme a~g_emeen 
•len dood is en o nmoge liJk zou 

1I jn, alleen maar omdat een of 
111ler land een " onaangename" 

v111 m van het socialisme heeft 
111lw1kkeld . Dat zou betekenen 
l"ll maatschappelijke verander~~

Q•11 op wereldschaal onmogelLJI< 
~,111dcn zijn. Oe mensen moete 

1 L h s impelweg i ntensief bezi 
hm1den met de geschiedenis va 
tu1opa en d e gesch iedenis van d 
• •volutionaire bewegingen i 
lutopa; ze moeten zich bewus 

1 
wor-dcn van het chauvinisme dat 
1 n deze Europese bewegingen de 
uvurhand had. Dit chauvinisme 

Want veel mensen namen de 
de, d ogmatische concepten o ver 
die door de USSR werden verbreid 
en die zich via de Komintern in 
b~jna alle revolutionaire bewe-al 
gingen hadden ver s preid . Ik 
beschouw niet de g ehe le geschie
denis van de USSR als fout maar 
i k ben van mening, dat bepaalde 
historische ontwikkelingen in 
een passender perspectief moeten 
worden geplaatst, en dat men 
niet alleen verantwoordelijkheid 
op zich moet nemen voor de ge
volgen , maar ook voor het feit 
dat dit wonderbaarlijke socia- · 
lisme juist nooit in deze vorm 
in de USSR, i n Polen, in de DDR 
of i n Tsjechoslowakije bestond. 
De mensen kwamen uit extreem 

,011 ,c, . 

Bijzonderheden: schoonmaalc dage!iji<5, Wissel 
handdoeken en linnengoed 3 x per •,-eek 
Suoe<marlct op 375 m. 
Maaltljden: logies. Ontb,jt(buffet) en 
natfpen5,on mogelijk. 
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feudallstische structuren i n 
maatschappijen, die sterk door 
het fascisme waren beinvloed en 
daarna socialistisch werden . 
Naar mijn opinie hebben feuda-

Ij . t 
' 

niet bereid om op basis van de 
gebeurtenissen i n Europa om op 
te geven . En we zijn niet bereid 
om ons aan de onderdrukking te 
onderwerpen, die we sinds 500 
jaar moeten verdragen. Dat bete
kent als er iemand van mening is 
dat de mondiale revolutionaire 
b weqing en de mensen, die op 

lisme en fascisme de manier 
waarop Europeanen het socialisme 
hebben opgebouwd in sterk mate 
belnvloed. De mensen moeten de 
historische oorzaken voor het !:'! 
mislukken van de poging om een 

• c;.z:elltg vakantiehotel ,mn VNt raarrt~n. Jff!:!Jb ~ dlre<t un IMt rtrand gelegen en In hot 
~ <enllUm van Boa Chia. Het comple• 

..... - ·. . 

' 

humaan socialisme in Europa op 
te bouwen analyseren. 

~ - - -

Ik weiger echter om deze perio
de, waarin het falen van het 

~ socialisme plaatsvindt, te defi
• niëren. Naar mijn mening is het 
~ socialisme een idee, een con

cept, dat nog in de kinderschoe-
>; 
1, 

""L 
_.-.. ,... nen staat. De pogingen om socia

lisme op te bouwen waren belang
rijk en rechtvaardig, maar er' 
moet een grotere gevoeligheid 
voor vrijheid en bevrijding 
worden ontwikkeld, om in staat 

~··t:--, . ~ 

:41 
: '' i;• 

--·,ii 
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bastaat uit 5 gebouwen, die gelegen zijn In 
·--- -....i. .. ha ti1ln 

e~dschaal voor bevrijding 
iJden, eenvoudigweg zullen 
ouden ( met s tri jden), dan is 

dat een grote misvatting In 
k~rte_tijd zull~n we een re~olu
tionaire beweging zien die i n-
e-:~ationalistischer in haar 

o~ientatie zal zijn, die gevoe
lige~ ~al ~ijn, die menseli jker 
zal ziJn , die geen eurocentrisch 
erspectief zal hebben. En ik 

hoop in de toekomst een klein 
aandeel bij te dragen aan de 
opbouw van deze bew~ging . 

te ziJn om een gelijkgerechtigde 
same nleving op te bouwen, waari n 
de mensen niet worden uitgebuit, 
waarin het milieu niet wordt 
vernietigd. De manier waarop het 
milieu i n het socialistische 
landen werd vernietigd, toont 
een volledig foutief concept aan 
van i ndustrialisat ie en een vol
ledige onwetendheid met betrek
king tot milieukwesties respec
tievelijk een onbekwaamheid om 
een wereldbeeld te o ntwikkelen 
die de instandhouding van het 
milieu tot een belangrijk onder
deel maakt van revolutionaire 
strijd en de opbouw van socia
lisme . Ik beschouw deze periode 
als een tijd van het verlies -
de mondiale revolutionaire bewe
ging bevindt zich in een ernsti
ge crisis . Maar ik ben van me
ning, dat deze c risis er toe zal 
leiden dat er een positievere 
wereldwijde beweging zal ont
s ~aan . Ik praat hier voor mi j 
zelf, voor mijn volk en voor al 
die mensen op de wereld die 
onderdrukt worden en die zich 

Uit : AK 362 
---....... l!V~e!r:.!;,t: Schism 

be•.,ustzi jn van de oorzaak van :1g~'!\~\\.-:11!' 
hun onderdrukking . We zijn niet 
van plan o m maar gewoon op te 
qeven e n te s terven . We zi j n 

, 
( ·1 

spaanse 
ano is een ·aar 

l'ablO serr d ' e zeven J t · t 1. d geze 
,,narchl.S evangen wer 1i-

•• qele~::ciu1diging n:~~ger ~n 
Vil OI? e moord, aa categorie 
toa 1.t:~stal- AlS _eentü j volgens 
M,, ~ B" gevangene tl.~eschikt ~oor 
•n de spaanse :-'~ vri jlat1.~g. 

1 Il oorwaardeli Jke 1.· n span Je, 
v · · e · 'ke uni ~ormalerwiJZ 'voorwaardell.Je-

1001 wordt . een na 5 jaar toe~rd 
11d11 vrijlating r peliti~Ke m~ch••t N }{end; vooa 4 a 5 Jaar. arde
hltrri meesta;a:lo zi ~n vo~:;~ hem 
lf1le1' t~X::l<.e vrijlating o )teer ge-
1lr1net ll. J · nder dan 1 

iet m1. ? 
thte'I ~eigerd. waarom ~chist en. ~e~ 
, nu eè pablO' als. a!':ite overtu1.g1.~ t 
rll)C)le 1 sterite p<?l1.t1. hiJ. gevangenz1. - • 

1 - sinds . d gevan ~ 
' p int gen is est in e .. d -
l11y1 Pc aittief ge;e Ki j heeft alt~lt -
1.-.ds d genvakk?°l"I d~e1genomen a::Chten . 
Il tjes volledig van de hUn 

d digen om ngs de ver e gevangenen tie en 
. n de . rexrea 

"tuurhjl v~ en eduitatie, iseren . 0oy-
1rndstra1 ~~ilctsel te org::ngerstakinge~ 
11n, zee, . cotten en onder v~i:,: 

1 d d . neerd ziJn 
U evar gecoor 1. bajessen, . de 

lti,aa~slP schillend~ k gebruiKt 1.n van 
-- lS taJ<tie t behouden . 

~;~i j~e~~~~ h:~:rdgieg:ae;:ene~d~ 
1even van . d door e 

101 het is bedreig werd te 
fue" pablOriteiten en helllda.t alles 

auto ,.,..even · ng 1 verstaan g~,, ondersteuni 
t lijkt op en hem ge-

wa buitenaf teg Echter, 
van 1 worden - tes-
iteerd za K dat pro 

,, h . J. voelt ster zijn situa-
1 l. . over . n\{e-
" ten buiten . "k ziJn; e 

.., ...- . noodzaiteliJft het gehad. 
1'11 -- tie hee · · fel , ~ 1e effecten zonder t.w~~ -

•

l P~~lo v;~'.::!a\rdeli j~:d:trl. J~tJ· 
~t~~ ge~~iger~at de autori-

nl.· et toestaat _l breken: maar 
· · n w1. van 

t.eiten z1. J" het gevolg 1 · -
is 00"- · tieke k 1 

het .d · ge poll ste-
-. . het hUl l. · e. Er gaan -

ro.aat in spanio1itieke gev~:
t11111en o p o:,e schaffen(de s 
genen af 
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Neo-nazistische opmarsen, 1 
aanvallen en moorden zijn weer 

' 

de dagelijks praktijk in dit~I _ _.,_._ .. 
land netzo als de daar opwi 
volgende openlijke politieke nt.rsportpi.tz 
rituelen van afschuw en spijt • .,. ,=:.,; 

~~~ 
voor . .,..,.eb&-

betuigen. De achtergronden van 
Solingen laten zien dat de 
racistische mobilisering van de 
staat en de smeris niet alleen 
toegelaten of zelfs geëist en 
gewild is maar zelfs in de 
ergste toespitsing - moord- geen 
uitglijder is . 
In Solingen werd met hulp van de 
Verfassungsschutz (geheime 
dienst) een neo- nazistische 
moordenaarsbende opgebouwd, 
geactiveerd en tegen vervolging 
in bescherming genomen. Vijf 
turkse vrouwen en meisjes 
stierven hierdoor. De racis
tische mobilisering dient als jje VI 
motivering voor de nieuwe zoek! 
buitenlandersters- en vluchte- henc 
lingen politiek van de staat. et bij 
Tegen de achtergrond van de ~ven 
aanvallen op vluchtelingen wordt . . 
een stemming gecreëerd, die elke r~ylh! 
onmenselijke behan-deling van kJes ' 
vluchtelingen mogelijk maakt. die ! 
Met hongerstakingen , demo's, <ec n 
bezoeken aan het gemeentebestuur kuurt 
en het weigeren, het uit het 
raam smijten van het voedsel- ~oing 
pakket hebben veel gevluchte >dl~ 
vrouwen en mannen tegen hun 
uitsluiting van de bijstand en ens E 
de levering van voedselpakketen 
geprotesteerd. Werden ze al in 
de landen van herkomst van hun 

; autonome (over) leve nsoms t a ndig
heden beroofd nu moeten ze zich 
hier tegen verdere vernietiging 
door de racistische bijzondere 
behandeling verzet- ten. Zij 
strijden tegen de nieuwe sinds 
1-11- 93 in werking gestelde 
bi j zondere wet die hen tot' 
mensen van "mindere kwaliteit" 
bestempelen moet e n hun het 
recht op een menswaardig leven 
o ntneemt. Voor de eerste keer i n 
de naoorlogse (duitse) 
geschiedenis kan een maat
s chappeli j ke groepering in zijn 
totaliteit (vrouwen , kinderen en 
mannen zonder dui ts paspoort) 
geen aans praak meer maken op h e t 
zg. s ociale bestaansminimum van 

practi;: 
m..~ ~ -

·., .i,á ~:r 
"'-il,,~ 

naam-. 
~Orf. 

partijtje 
· ~hior;;. 

bijstand. 
Op dui tse bodem 
kampen met muren, hekken en 
bewakingsdiensten en alles wat 
daar b i j hoort gestopt, waar ze 
onder op curatele lijkende 
omstandigheden heel weinig 
woonruimte hebben. 
Gevlucht uit landen i n Oost
Europa, Afrika, Azi e, voor 
nationalistische, racistische 
oorlogen en machtsstrijd, voor 
verkrachting, racistische 
ver volging, vernietiging en 
perspektiefloosheid als gevolg 
van het verwoesten van hun 
levenss trukturen, worden ze hier 
tot armoedevluchtelingen en 
' overschot' bevolking gemaa.kt en 
door de speciale wetten 
vastgepind. 
De vluchtelingenpolitiek van de 
staat is de l ange arm van een 
plundering- en vernietigi ngs
politiek in de landen van 
herkomst die door de rijke 
metropolenregimes en banken 
wordt gemanaged e n bevorderd om 
hun patriarchale "nieuwe 
wereldorde " te kunnen 

....,.~, .. ..,...,..~..,- 1 11,.111-IJrl"'' ,_ .. / .,,, ..... _,,. ___ _ 
doorvoeren. De mensen in de 
v rarmde landen op deze aarde 
worden door de heersers al sinds 
, tccennia als overbevolking 
qcdef i nieerd ("wereldbevolkings
probleem" , "bevolkingsexplosie", 
"hcvolkingsbom" etc . ) 
n genen die het lukt hier te 
komen worden nu met dezelfde 
poli fie en ideologie 
qokonfronteerd. 
()o bi jzondere wetgeving moet de 
vluchtelingen afschrikken hier
hoen t e komen, het verblijf zo 
ondraaglijk mogelijk maken e n de 
,t portatie zonder strubbelingen 
uitvoeren . Nadat eerst oorlogs
vluchtelingen uit Bosnië e nkel 
In de BRD werden en worden 
toegelaten, als privépersonen de 
kosten van hun levensonderhoud 
op zich nemen, komt de zg . 
11siel- zoekers -verstrekkingenwet 
voor nieuwkomende vluchtelingen 
nu i n de plaats van de a l gemene 
bijst a nd . 1 
1) wet bestaat uit een vernede
rend, onmondig makend systeem sta 
van "uitkeringen in natura" :,()C 

(dist ributiebonnen, oude k l eren, 

ljMR<> pn,b9l1 van - Vaotwaalden: 
,.IOldeel: 11o111ngen -er>l . 1111;, corräla1la meundara konîngen: 

l!J •~ ,,.. 30'11, op de twprijs van een · ~ -'l9!schillende woningen Is de 
q1,dwong e n verstrekking van maal-
ll jden . . . ) 
liet niet hebben van geld we egt 

ook de medische verzorging werd 
drastisch verminderd . Alleen 
akuut levensbedreigende en be-i. 
s metteli jke ziektes worden be- ~ · . . ·. 
handeld, maar niet de c hronische J ' . 
ziektes o f langdurige gevolgen • 
van ondervoeding, folter, oor
logsverwondingen en ( seksuel!) 
gaweldservaringen .. .. wat en WLe 
behandeld wordt is ook nog eens 
afhankelijk v an de willekeur van 
de overheden. 
Het niet hebben van geld wordt 
,gekoppe ld aan dwang~r:bei~ tege n 
uurlonen van 2 DM, bl.J weigeri ng 
kan zelfs het belacheli j k lage 
zakgeld (40 DM per kind en 40 DM 
voor adolescenten en volwassenen 

l 
per maand) worden ingetrokken -
dat alles verbonden aan het 
onvermijdelijke uitzicht op 
deportatie . . 
wie het redt om langer dan drie 
maanden hier te blijven, valt 

l weliswaar niet meer onder het 
e arbei d s verbod, maar vluchtelin-
0 gen kunnen enkel de aller
d s lechtst betaalde en rottige 

1 1 n een wereld die bijna . a~le 
1 ovensh a ndelingen e n bevredLg1.ng 
v n behoeften aan geld koppelt , 

; baant jes, die me~sen met en:_::: 
• • we steuropese passen niet aanne

P men, in de wacht. sle pen .. 
8 

vanwege de ui t z 1.c~tlooshe.1.d om 
, onder de nieuwe asLelwet hLer te 

, , rg zwa ar . Het moet hen de moge - .,, dt 

1 i jkheid ontnemen zic hzelf te . 
1 onderhoude n op een wijze die lelSI 
· nnnsluit bij hun levensgewoon- dt 

t on om kontakten en een sociaal 
1 ov~n me t elkaar in stand te, 

... houden, en het moet ~en daardoors 
~11n de r acistisc he WLllekeur van . 
elft ove rheden uitleveren. Het . 
u I twisselen van ervaringen . en :!: 

" uvorleg met andere n moet verhLn-
<I rd worden, advokaten niet meer l 

l Il taalden daarmee moet de ~och , 
n I fli nk beknotte speelru~mte nom 
wttt hun rechten b e treft, feLt e- ssen. 
1 L jk worden a fge~fhaft .:...-~...,....,.., ..., drie-

- - - - ganger,ii',s. op ZJte<dagaYond zells Ud -
iq,r. m. m m m -~ en 's zondaQs uot een..

breide bNnch. 
25'1. 201. 20'!. Wartt« Offlle en iweede ke<>ldag, IW!UW· 

jaandag. ..- en,..,... paasdag, NISte 

ci.,,~=.i.:-==-ii-===-i en tNOede ~ in uw verblijl valen. 
1-.e!!:.+-=:.:.+-=2S'l.=+-2S""""" ktwt u - dm dagen een waatdebon van 

Om 40,· pe, penoon per dag (Om 20,· Y00f 

liildetenm s_,. en met 9jW), de u 11 een 
resiatnnl naar kalze ki111 besMde<l. lAl4 wel: 
U dant wel a;,ar, te rese<vo<enl Op waarde
boMen wordl g<tn geld retO<ll geçevtn 

kunnen blijven, trekken steeds 

~

meer vluchtelingen, waaro nd!r 
ook hele families, zich terug 1.n 
de illegaliteit. Dat. bete~ent 
e e n nog extremere exLstent1.ele 
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onzekerheid, honger en gebrek 
aan woonru imte . om hier te kun
nen l even hebben veel vrouwen 
geen andere keus dan zich als 
illegalen uit te leveren aan de 
seks- moneymakers. 
De strijd van de gevluchte vrou
wen en mannen heeft in ieder 
geval als resultaat opgeleverd 
dat bv. Keulen weer de gekorte 
bijstand uitbetaalt en Freiburg 
tenminste aan die vluchtelingen 
die langer dan 1 jaar in de BRD ~ 
zijn. Enkele steden en gemeenten 
zijn ook bereid tot een kompro
mis omdat het verstrekken van ., 
goederen extra kosten aan beheer 
en organisatie betekent . Om die 
reden weigerden bv. berlijn , • 
Hamburg, Kassel en nog veel meer 
plaatsen het principe van goede
renverstrekking in te voeren. 
""Aaar omaa~ het toch van politiek 
belang is de onmenselijke behan
deling van de gevluchte mensen 
door te zetten, is er inmiddels 
een nieuw plan van Birzele (min
ister van binnenlands zaken in 
Baden Wurtemberg) om het princi
pe van _goederenverstrekkin uit 

- .:,o .... "'l ,.--·-,--,---~=-=--=---:---,-"' , · :.1te orei- en tot AI:LE 
, ge n, onafhankeliJk hoe lang ze 

- - - -al in de BRD zijn . Dat moe t 
ton • ~ verhinderd worden! ! ! 
zwembad ·-
Mlallls • fl)tffl> Voor slimme ondernemers betekent 
~~het vers trekken van voedsel
Tegen be!alng: • pakketten en nieuwe markt en 
dal beslaat III ee, t . 
baan,~ 91 ex ra winst. De waarde van de 
ni·1.eenTtrbbaPakketten ligt duidelijk onder 
bad • ten lffiisde pri js die de gemeenten ervoor 
~~ · dritSCJJZbetalen. De kos ten voor verpak
=:-n · OY9king , transport . . . etc. worden 
Het Slbr-0pisdl ,afgewenteld op de vluchtelingen. 
"' door..., 11i1 Daardoor ontvangen de vluc hte 
: _.,,lingen feitelijk nog maar de 
kllute<HY. ieleloo t egenwaarde van ca. 50\ van de 
..,ball<MVeel hen eigenlijk toekomende bij
t,paatsr,g van • stand . 
soonsloanlfapa, D . t 
BIJzondorhfden e .. w1ns van de ondernemers 
popi.éwe Wolrl\ll s t1 Jgt daarenbove n nog door de 
-~-. s lechte kwaliteit van de l evens
ma met ~-1rniddelen. Oude en bedorven waa r 
=die in de winkels niet meer valt 
en kastelen. naJt te verkopen wordt i n pakketten 
~~~Ftnuonde r vluch~~1.:!:.n~~~ ~erdeeld. 

Als zij weigeren die rotzooi te 
eten worden ze door de goede 
Duitsers beschuldigd van ondank-
baarheid. . 
In de handel rond de levensmid
delen-(onder)verzorging van 

gevluchte vrouwen , 
kinderen is Herbert Weigl, 
dernemer in Beieren , de hoofd
profiteur en één van de belang-

' rijke afromers van de 
vluchtelingenpolitiek van de 
staat: de firma Weigl in Neuren
berg verzekerde zich van de 
contracten voor het bevoorraden 

· van alle vluchtelingenkampen in 
·1Beieren en vele in andere deel-
·staten . Om zijn winst te maxima-
1liseren laat Weil via zijn doch
teronderneming MEIGO goedkope 
vruchten- en groenteconserven in 
de voormalige DDR produc eren. 
MEIGO (zit in de buurt van Gera 

l en in Berlijn) bevoorraadt voor
al de vluchtelingenkampen in 
Saksen, Thüringen, Brandenburg 
en Berlijn maar ook in de weste
lijke deelstaten, bv. in Noor
drijn-Westfalen . Inmiddels ver
dient weigljMEIGO in het hele 

S·11and ten kos te van meer dan 1 

- .... \J tML.L. r\l""\1"101COl t'40.....--~ 

Bij een verblijf in de periode 1916-219 gratis toegang 
(1 ½ uur p.p. per dag) tot het subtropische zwemparadijs. 

. .. 

20. ooo~ ·gevluchte mensen, die 
door hem (volgens een bericht in 
Monitor in maart '94) gedwongen 
van voeding worden voorzien. 
Weigl-vleesinHirscheid/ Beieren 
lever t het vaak groen verkleurde 
vlees, een andere We igl-dochter , 

. OGEVA in Leipzig produc-sert de 
) conserven voor de pakketten, 
i terwi j l de blikken van zijn 
1 aandeelhouder, de firma CANTO? 
~ i n Eisenhüttenstadt, komen. 
!t,g..,.uoJ v o,·t,1·t,'•..,...• ·-··- •·,-• ··~ - --:, ·--

voor de gevluchte vrouwen, man
nen en kinderen betekent de 
pa kkett enverstrekking . o~der 
curatele-stelling en kleinering· 
Bi j de vernederende onder bren
ging in tehuizen en k~mpen (af
geschermd van de overige b~vol-

. 

king met hekken en bewak1ngs
dien~ten, ingang- en uitgangcon
troles, bezoek alleen volgens de 
kampverordeningen ... ) komt de 
dwang dat te eten wat hen wordt 
voorgezet . Het laatste teken van 
voor jezelf zorgen, van verant
woordeli jkheid en zelfvertrouwen 
moet kapotgemaakt worden . 
De verdeling van voedselpakket- ~ 
ten i n vluchtelingentehuizen e n 
kampen is een vor~ va~ dwangver
zorging die we hier_ in de psy
chiatrie en de b~~es ken~en. 
Daarmee wordt al t1 Jd onteige
ning , vervreemdin~, _bewuste 
ver nedering en kleinering .~e-

l oogd, om eigen verantwoordel.1.Jk-

zelfbewust handelen aan 
banden t e leggen, om sociale 
e rvaringen tot een minimum te 
beperken, om tegenwerking e n 
ongehoorzaam gedr ag te breken . 
Het "per fekte " bestuurd-worden 
1ls duitse specialiteit probeert 
,teeds weer mensen tot een af
hankelijke, bureaukratisc h han
Leerbare massa te vormen, waar 
je makkelijk mensverachtende 
praktijken op kunt u itoefenen . 
Maar de gevluchte vrouwen e n 
mannen halen een lelijke s treep 
door de rekening van de bureau
misdadigers en de begerige za
kenmannetjesl 
Koken e n eten vinden plaats 
~en sociale context . Dat wat 
ieLen, wie het maakt en hoe we 
hot. koken , waar en hoe we e ten , 
ht'cft met onze gewoonten , tradi
l t os en social e strukturen aan 
110 ene kant te maken. . . aan de 
,ndere kant met de seksespeci-
1 luke arbeids deling, sociale en 
Lochnologische vern ietiging, 
vni:-vreemding , onteigening ... 
1 n de meeste samenlevi ngen op de 
w11reld is patr iarchaal doorge-
voerd dat vrouwen voor de repro
duktie van ( de mannen van) de 
rnmilie of vaak zonder man voor 
clti kinderen veran t woordelijk 

1)n, dat wil zeggen dat ze het 
wurk doen en de verantwoorde-
11 Jkheid daarvoor dragen . 

.-..,. 
:"!,... 

1-

De s peciale wetten zijn 
sekse-neutraal . De toepassing 
van de zg. asielzoekers-ver
strekkingsswet richt zich met 
name tegen gevluchte vrouwen. 
Bewust minderwaardige verzorging 
onder dwang verzwaart de verzor
ging van het gezin, belast de 
vrouwen, maakt de vrouwelijke 
reproduktiearbeid onder de kam
pomstandigheden tot een famili 
aire meerarbeid en het besturen 
van de ellende, met name voor de 
vrouwen met kinderen. 
Kant en kla~r eten en pakketten
verstrekking doelt ook op cul tu
rele onderwerping, is onderdeel 
van de onteigening en vernieti
ging van de traditionele vrouwe
lijke levens- en reproduktieac
tiviteiten, haar kennis en be
kwaamheid en daardoor ook van 
het zelfbeeld en zelfbe-wustzi jn 

Het verhindert een 
de astvri ·-

"\ heid; communicatie -en sociale 1 

• ..c1 waardering bij de gemeen-, 
: j schappelij~': maaltijd zijn nie~ 

J
meer mogel.1.Jk. \ 

• De bijzondere wetten ondersteu- _ 
:: nen de i nstandhouding en ' 
- vernieuwing van de patri archale 
~- geweldsverhoudingen. Vrouwen 

komen onder de kampomstandighe-
1 ' den i n een versterkt e -,, 

afhankelijkheidspositie, zowel• 
van hun mannen alsook van de 
patriarchaal- racistische insti
tuties ( v luchteli ngen
bestuursapparaat) en hun verte
genwoordigers. Mannelijke 
agres sie richt zich tegen de 

• 
vrouwen die niet meer kunnen 
voldoen aan hun vrouwelijke rol 
door voor het eten van het gezin 
te zorgen . De huisvestingsom
standigheden , het ontbreken van 
elke mogeli j kheid voor de vrou- ~~ 
wen om ~ ter:y_q__ _!:,e t r ekken , .. "' 
het wegvallen van de vr ouwelijke "' 
familierelaties ... maken de situ- "é 

atie van de vr ouwen vaak 111 

ondraagl i j k. Seksueel geweld, • 
pressie, chantage, verkrach- ,. 
tingen door o pzichters en ,u 
kampbewoner s zijn voor hen aan ;;_ 
de orde van de daq. 



Prolemen met de tàal, problemen 
- met de verzorging vergroten de 

geisoleerde positie van de vrou
wen: zelfs het boodschappen doen 
valt weg, mensen uitnodig~n-~n 
feesten houden is veel mo~~l1J
ker geworden. Andere mogell.Jk~~
den o m aan geld te komen z1Jn 
voor mannen veel makkelijker 
omdat zij het openbare leven 
voor zichzelf opeisen en zich 
vrij van reproduktie-verantwoor
del i jkheid kunnen bewegen. Voor 
de vrouwen blijven op z'n hoogst 
de nog slechter betaalde baan
tjes als poetsen, prostitutie eni:--,~::::a 

1~ 
~=~et!~z~~e:~ de strijd van de 

De vluchtelingenpolitiek van de 
staat, begeleid door de onver
minderd doorgaande pogroms tegen 
migranten en aanvallen op dakl<;>
zen, gehandicapten etc . , 1s 
gangmaker voor het . door~oeren 
van een in de gesch1eden1s van 
de naoorlogse BRD ongekende 
maatschappelijke polarisering . 
Het kapitalistische patriarchaat 
dat zijn macht vernieuwt door -
rac istische, seksistische e n 
sociale aanvallen, maakt de 
bruikbaarheid van mensen tot 
maatstaf voor hun recht op be
staan en verklaart ook in de 
metropolen de niet-bruikbaren 
tot overschot-bevolking, wier 
recht op bestaan weer heel open
lijk ter discussie wordt gesteld 
en die daarom "speciaal behan
deld" mogen worden . 

·2, 

gevluchte vrouwen richt zich 
vooral op de kwesties van de 
sociale reproduktie, de vernieu
wing van de door vlucht- en 
kampomstandigheden verreg~and 
kapotgemaakte sociale relat~es, 
ook tussen de vrouwen onderling, 
tegen hun verkoopbaarheid en 
seksueel ter beschikbaar staan, 
gewelddadige toetakeling en 
onderwerping; vóór een menswaar-
dig leven en bestaan. 

De bijzondere wetten voor ge- c 
vluchte mensen staan op één 
niveau met de algemene politiek 
van het uitsluiten van o uderen, 
gehandicapten, zieken en armen. 
Aan de e ne kant wordt daardoor 
aanpassing en onderwerping o nder ten 

een verscherpt uitbuitingssys-
teem afgedwongen: groeiende 1 

E;;j~~~D:~.J...,.:. .... !lllLIC en ~ van 01DCD.011t. -.M!'f "' 
werkloosheid, armoede en daaraan 

R verbonden de uitbreiding e n 
H legalisering van de zg . tweede 
~ arbeidsmarkt ( beroerde lonen 
~ zonder sociale verzekeringen e n 
~ bescherming tegen o ntslag). 
:! Met name migrantenvrouwen e n ook 
~ vrouwen met een duitse pas wor
~ den daardoor geraakt; tegelij
Ug kerti jd wordt ook de illegale 
;: ( "Jde", "zwarte" ) arbeidsmarkt 
.,. uitgebreid, die voor de hier k 

!19 illegaal levende migrantes ook w 
,et, de e nige mogelijkheid is om aan 

werk te komen ( uitbreiding van 
prostitutie e n vrouwenhandel uit 
Oost-Europa, schoonmaakwerk en 
straatventerij). 
Bovendien vernieuwen en vers ter- 1 u 
ken de patriarchale strukturen , e.so 
zich, vrouwen worden vaker e n 'H'* 
verscherpt gekonfronteerd met ,191. 
seksuee l geweld en uitbuiting. 
De hoge werkloosheid onder vrou
wen met name in de voormalige 
DDR, dwingt vrouwen in beroerde 
uitbuitingsverhoudingen te gaan 
werken waar ze seksistisch wor
den lastig gevallen e n het maakt 
ze sterker economisch afhanke
lijk van mannen . Op de aanvalle n 

·-----, 

t gen seksueel geweld door de 
vrouwen/lesbobeweging reageren 
~ nnen in toenemende mate geor-
tJ niseerd - bv. "misbruik van 
h t misbruik" .. 
Il• bedreiging van het leven (dat 
h paalt hun status als "over- llf· 

1t volking") van de illegalen, de ote1 
11orlogsvluchtelingen en de men- iot 

ftn die onder de nieuwe asiel-
00 procedures vallen kan direct.,.. 

rimgezet worden in extreme uit- g,,
liui tbaarheid voor de uitbreiding 
v 1n de 2de e n Jde arbeidsmarkt g,,-
11n is daarom bij de machthebbers 
111 terst welkom. Zij dienen als 

t , h,1sis voor de aanval op alle 
1 oncn waarmee de machthebbers de 

"'' h1 L tse economische hegemonie 
•w,ar stabiliseren willen - door 

v"cl mensen tot en met de 
"multikulties" wordt dat zelfs 
~·t i nstemming begroet!! 
tl I nuwe wetten en bezuinigingen 
111 de hele sociale sector heben 
11111ktisch het hele oude SY'steem 
''" -sociaië voorz.ieningên en 

1111111tondheidszorg afgeschaft; de 
111 ,p ootste klappen daarvan krijgen 

1 ken , gehandicapten, ouderen, 
1 v rslaafden e n daklozen. 

t Wl niet werkt zal ook 
1, n, dat wil zeggen 

1, lolen, betaalt, wie 
1 n zal ook niet leven 
1, r sterven. 
1 uLhanasie, zg. stervenshulp en ! 

, 1111onetische maatregelen volgens 
t c riteria levenswaardig-le
""" flonwaardig zijn niet alleen 
~~, r discussieerbaar geworden, 
M worden geeist e n al 
1111 tJ voerd. 

ll1tt doorvoeren van prenataal À 
,111I rzoek gericht tegen vrouwen, 

11uit de noodzaak gezonde, 
I'' mluktieve kinderen ter wereld 
1 brengen en zelf "gezond" dat~" 
wl I zeggen bruikbaar te blijven . r ''"!11· 

~' 

De nieuwe wet over gedwongen ~ 

1 
sterilisatie 
- Het vermoorden en laten ster
ven van ouderen en hulpbehoe
venden 
- De discussie over het "recht 

~ op leven" van gehandicapte pas 
~;~ 1 geborenen 
~ - Het oprichten va~ ~g. ~thiek
t<~-." instituten ter leg1t1mer1ng van 
-.'2 dergelijke maatregelen . . 

n puzzelstukjes van een bevol-
1.ngspoli tiek die selekteert 

olgens de cr•iteria "waar 1g en 
nwaardig l even". 
e houding die in Duitsland naar 
uschwitz leidde wordt weer 
aatschappeli jk aanvaard en in 

de concrete realiteit 
Hotel Bl doorgevoerd. 
Beilsteir • 

=:Tegelijk met de groeiende uit- be
uiting en armoede groeien.
acistisch, antisemitisch en : 
eksistisch geweld en uitbui- """' 
ing. Om de patriarchale . 
apitalistische machtsve r-w~ 
oudingen te versterken moet de;:. 
eerderheid van de witte duitse .~ 

'iet-joodse bevolking betrokken 
orden bi j de deelname aan de :; 
aatschappelijke macht (via het I*· 

garanderen van hun privileges en 
et uitoefenen van seksistisch (Dm 

en racistisch geweld) - ze weten-. 
wat ze te verdedigen hebben, als .;, 
witten, als duitsers, als mannen uche 

Gevluchte mannen en vrouwen . bed 

worden door de machthebbers als 00 

voetvolk verantwoordelijk ge- (Dm 

steld voor het verscherpen van 
de werkloosheid, woningnood en SJ: 
sociale diefstal . Zo versterkt 
het rechtse nationalistische s.1n 
klimaat zich en verzekert op die dag. 

ooons1an1 wi jze het herstel en de herfor
Bljmnde, me ring van de maatschappelijke 
siu, (Om 
Speciale, consensus . n i1es 

- ~ Met veelvoudige acties - campag- >uurl 
2914en 19 nes tegen de kampen , speci ale 
~rwet~en en gedwo~ge~ .v~rzorging, ~ 
,.. act1es tegen uitw1Jz1ngen, en-
Eenllos"'tegen deportatieb'.1 jess~n, begin- ~ 

~nende organ1sat1e van 
-lklrttoevluchtsoorden en kerkasiel 
=•oietc. - draagt een minderheid in 
,11.1m deze maatschappij eraan bij deze _J 
~.,seksistische, racistische , anti-.,._ 
:,:W.~semi tische consensus te 1 
:.....,,,::doorbreken. 7 
.... ,.,.., .... ,_ 11"""1,wljl_l_ -
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onze ULJaraqe uaaraan: , 
in de nacht van 12/13 juni hebben wi J onze vurige woede geuit op 
diverse vrachtwagens van de firma WeigljKeigi i n Neure nberg e n 
Meilitz/Gera. 

MEIGO, WBIGL EN ANDERE PROFITEURS: 
WEG MET DE HANDEL KET GEVLUCHTE MENSEN!! 

Wij ondersteunen daarmee de eisen van de gevluchte vrouwen e n mannen: 

"Wij will e n een me nswaardig leven" 
"Mschaffing van de voedselpakke tte n en de mas sa-verzorging, 
volledige uitbetaling van de bijstand" 

"Contant geld in plaats van beta.ling in natura" 
"Tegen de medische (o nder-)verzorging -
voor geli j ke medische behandeling voor iedereen" 

"Tegen gedragen kledi ng - volledige bijstand" 
"Tegen de dwangarbeid - voor opheffing van he t arbeidsverbod" 
"Weg met de racistische asielzoekers-verstrekkingenwet" 
"Weg me t de deportatiebajessen" 
"Tegen de racistische uitwijzingswetten -
Verblijfsrtecht voor iedereen" 

VOOR EEN BESTAANSRECHT VAN ALLE UITGESLOTENEN, 
TEGEN DE PATRIARCHAAL-KAPITALISTISCHE PRESTATIE- EN 
GEBRUIKERSNORME.N 

WILDGROEI VAN AFKORTINGEN VERTROEBELT DE FEITEN 

Noord-Ierland 
In de laatste uè (1 4-3-1994) werd gesug_gereerd dat de oorlog In Ierland 

rollgleus van aard Is . Een tamelijk simplistische voorstelling van zaken die 

voornamellfk wordt beleden door mensen die de consequenties van het contllct 

niet onder ogen willen zien. Dit Is de teneur van de meeste kranten en 

llfdschrltten. Zo werden er bijvoorbeeld In de eerste drie weken van Februari zes 

moorden gepleegd door loyalisten en een door republikeinen. Alleen de 

republikeinse aanslag op een politleman haalde de Europese pers. 

Maar al te vaak Is men zich niet bewust 

van de complexiteit van het probleem, en de 

grote rol die ook het verre verleden nog steeds 

speelt. Dit onbegrip werd geïllustreerd door de 

"IFF' at te doen als protestante bandieten. Ten 

eerste kon Ik In de llteratuur nergens een spoor 

van bewijs voor het bestaan van de "IFF' vinden, 

maar als ze al een rol van betekenis spelen zijn 

ze zeker nier protestant. Ten eerste zal een 

r, 0 g O v a n d e protestant, ol llever loyalist, zich nooit en te 
~publikeinse Sinn Féin; 

l11rs voor • wi j c:1 lleen • nimmer bedienen van een socialistisch symbool 

als de gebalde vuist. Ten tweede zal een loyallst 

nooit het hele eiland Ierland als geheel afbeelden, zlf beschouwen een verenigd 

lttrl,ind als vloek. Bovendien zien zij Noord Ierland als on losmakelijk verbonden 

11\Qt Groot Brittannië. De lconogralle van de "IFF" daarentegen doet sterk denken 

,1111'1 muurschilderingen zoals Je die ziet In republikeinse wijken als Ballymurphy 

111 llelfast ol Bogslde In Derry. Hoe Ik bij deze beweringen kom zal Ik hieronder 

1111 proberen te leggen. 

Voor de oorsprong van het confllct moet men- en dat Is noodzakelijk voor 

llnt begrip ervan- In leder geval teruggaan tot de 17e eeuw. Ierland werd toen 



al honderden Jaren bewoond door kolonisten uit Engeland, Schotland en W 1 
Deze kolonlsten assl II d a es. 

. . m eer en snel met de oorspronkelijke Ierse bevolking. 
Deze ass1mfla tie was niet bevorderlljk voor het s treven van Engeland naar 

volledige heerschappij in Ierland, en er werden vanuit Engeland dan ook 

maatregelen getroHen om contact tussen kolonisten en leren te bemoeilijken 

Tevens werd het spreken van de Ierse taal, en de al minstens 2000 jaa; 

bestaanse Ierse sociale structuur van het clansysteem verboden. Na de derde 

veld~lag om Ierland In 1690, die onder leiding van de Hollandse koning WIiiem 

111 ~1~ de rivier de Boyne door de Engelsen werd gewonnen, kwam Ierland 
definitief onder bestuur van de Eng I k 

e se roon. Na deze veldslag werd een 
apartheidssysteem ingevoerd waarmee de ki I E . 

. ene ngelse, angIllcaanse 
minderheid de Ierse Identitei t probeerde te breken. 

Analoog aan deze ontwikkeling vond ook de onderwerping van Schotland 

door _de ~ngelsen plaats. Omdat de presbyteriaanse Schotten In de. Brlts

imperialist1sche hlerarchle lager stonden dan de anglllcaanse Engelsen, maar 

hoger dan de katholieke leren, werd vele verarmde Schotten landbezit In Ierland 
beloofd, ten koste van de leren. Zo sneed het 

mes aan twee kanten. 
Deze politiek werd consequent doorgevoerd, met als triest dieptepunt de 

grote hongersnood van 1845-1848 tijdens welke voedingsmiddelen uit Ierland 

naar Engeland werden geëxporteerd. Ierse landbouwnederzettingen werden 

lontel~end teneinde p laats te maken voor de voor de Britse economie veel 

ucrat1evere veeteelt. In deze periode werd de IAB (Irish Republlcan 
Brotherhood) opgericht O . 

. eze geheime broederschap zou altijd kle· 
Invloedrijk blijven Hij h d m maar 

. a sympathie onder vooraanstaande Intellectuelen uit 
Dublin, en zou een sleutelrol 1 1 

spe en t jdens de paasopstand van 1916 In Dublin 
die al na een week door het Engelse leger werd neergeslagen. D : 

sluimerende Ierse onafhankelijkheidsstrijd kwam In 1919 tot een uitbarsting In 
de vorm van een bur 1 geroor og, en zou In 1922 lelden tot oprichting van de 
republiek Ierland. Het IRA (lrlsh Republlcan Army) was voortgekomen uit de IAB 

en was in eerste instantie het ottlciële leger van de republiek. , 

In de tweede helft van d 1 e var ge eeuw echter was Belfast, voornamelijk 
door de komst van dulzende S h t . 

n c o se arbeiders, uitgegroeid tot het industrieel 
en economische middelpunt va n het eiland. De grootste scheepswer1 van heel 

Europa (o.a. de Titanlc werd er gebouwd) lag er en bljko d 
.. , men e ondernemingen 

als b11voorbeeld pakhuizen leverden een enorme economische impuls aa·n het 

• 

11,,10 noordoosten van het eiland. Deze relatieve welstand lokte veel door de 

1 ngelse apartheid arm gemaakte leren naar Bellast en de directe omgeving. 

Wrijving tussen Ierse en oorspronkelijk Schotse arbeiders was het gevolg. 

Het Is van Engelse zifde begrijpelijk dat zij het relatief welgestelde 

11uordoosten niet los wllde laten. Ten eerste leverde het de Engelse schatkist 

111 Id op, en ten tweede zou het voork~men dat de Republiek Ierland economisch 

,nlfstandlg werd. Zonder met name Belfast zou Ierland economisch afhankelijk 

lllljven van Engeland, en dat leverde andermaal geld op. 

Om haar belangen velllg te stellen zorgde Engeland ·ervoor dat bij 

oprichting van de ·Republiek het noordoostelijke deel In Engels bezit bleef. Men 

11 11 het de naam Ulster, omdat het zes van de negen graafschappen van het 

voormalig Ierse koninkrijk Ulster omvat. Hiermee was de deling In 1922 een feit. 

Mot het vaststellen van de Ierse grondwet wordt sindsdien aanspraak gemaakt 

up dit deel van het eiland. 

In Noord Ierland wonen, en woonden, ongeveer twee keer zoveel 

protestanten als katholieken. Eri het apartheidsregime werd door de volledig 

protestantse -voornamelijk van Schotse afkomst, en dus presbyterlaans

rngerlng en polltle onverminderd voortgezet. Als drijvende krach t hierachter 

moet de Orange Order worden gezocht. Deze archaïsche broederschap Is In 

1795 opgericht door de Engelse, anglllcaanse aristocratie, naar aanleiding van 

hot groeiende Ierse verzet In de tweede helft van de 18de eeuw. Deze 

llroederschap Is sterk Brits-gezind, en he·ett grote Invloed op poli tiek en 

hedrljfsleven. Zij Is bijvoorbeeld In staat geweest om, direct na de deling In 1922 

tfo macht van de vakbonden volledig te breken, en de katholieke en protestante 

l>oroepsbevolklng steeds tegen elkaar uit te spelen. De trieste resultaten hiervan 

kon m'en In Noord Ierland tot op de dag van vandaag In de krant lezen. 

Door de discriminatie leek voor veel katholieken aansluitlng bij de 

, opubllek de oplossing voor hun problemen. ZIJ werden echter door discriminatie 

nn censuur niet In staat gesteld hun mening uit te dragen. Zij ontwikkelden 

tllon tengevolge een eigen Identiteit met een sterke hang naar hel oude Ierland. 

l>ll uit zich In hel maken van tradltloneel Ierse muziek, en hel veelvuldig 

rlfbeelden van de Ierse driekleur, de contouren .van het hele eiland en het 

kloverblad, al dan niet vergezeld van leuzen. 

Tegelijkertijd verkeerde de protestantse bevolking ook In een 

lclonlltelscrlsls. Ze zijn niet Iers, maar ook niet meer Schots of Engels. Ook zij 

(-,0 
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ontwikkelden een eigen cultuur met, haast onvermijdelijk, als middelpunt WIiiem 

111 en de slag om de Boyne. Dit om een zeker superlorlteltsgevoel over de leren 

te uiten. Het veelvuldlg vertoon van de Schotse vlag, onder andere In de Free 

Presbyter/an Church van de extreem loyalistische dominee lan Palsley, vormt 

hier een onderdeel van. Het albeelden van de contouren van Noord Ierland ook. 

Deze gemeenschap heett wel vrijheid van meningsuiting , en de Orange Order 

organiseert nog Jaarlijks een provocerende herdenkingsoptocht van deze slag. 

Bij voorkeur door katholieke wijken en buurten. 
Een kleine 50 Jaar lang sleepte zich 

deze situatie voort. In de jaren 60 ontstond In 

heel Ierland een relatief vreedzame 

burgerrechtenbeweging, maar In deze Jaren 

verhardt ook de gewapende strijd tussen 

politie en protestanten enerzijds, en 

katholieken anderzijds. In Juli 1969 lijkt voor 

de katholieken In Derry de maat vol. De 

orangistische broèderschap had haar 

Jaarlljkse herdenking opnieuw zo gepland dat 

Mu urs chi l dering aan de rand van de arme, hij door de katholieke wijk liep, maar deze 

republikeinse wijk Bogs ide bleek bij aankomst hermetisch afgegrendeld. 

in Derry. Niemand kon er nog In of uit. Protestanten en 

polltle probeerden deze opstand met geweld te breken, maar slaagden daar niet · 

in. De ee_rste katholieke overwinning sinds 1922 was een feit, en , deze 

overwinning Is onderdeel geworden van de Noord Ierse katholieke cultuur, net 

als de veldslag van 1690 voor de protestanten. 
Naar aanleiding van deze gewelddadigheden was yoor Engeland echter 

de maat vol. Zi j stuurden hun leger naar Noord Ierland om de rust te herstellen. 

In eerste Instantie werd h et leger door de katholieke bevolking verwelkomd, 

maar al spoedig liet het leger blijken niet g1:~eel onpa_rtljdlg te zijn. Toen het 

leger in 1972 dertien ongewapende katholieken doodschoot (Bloody Sunday), 

was het delinitlel een partij in hel conflict. 
In dezellde Jaren 60 had hel katholieke verzet niet stilgezeten. Met zekere 

regelmaat werd er gedemonstreerd, en ook aanslagen op politie en politici 

vo nden plaats. In deze geweldspiraal vonden steeds vaker grootschalige razzia's 

plaats In katholieke wijken. De katholieke bevolking riep hierop de hulp van het 

Î 

IRA In, maar die waren In de Jaren 50 een sterk m 
en hadden al hu arxlslfsche koers gaan varen 

geven. De kath:li:::e::v:~~~ocht om boeken en tijdschriften uit te kunne~ 
ng vond dat hel gerechtl d 

gebruiken om zich te verdedl g was geweld te 
De nieuwe, gewapende tak gen, en er trad een scheuring binnen het IRA op. 

Otf/cial IRA genoemd en v dnoemde zich Provoslonal IRA. De oude tak werd 
er ween al spoedig van het rtJ k 

machtige IRA best t • po 
I 

e e toneel. Naast het 
aa nog een andere republlkeJ 1 

(Irish Natlonal Liberatfon A ) nse spl ntergroepE;!rlng, het INLA 
IRA, maar ziet een zek r~y . Deze groep streeft globaal naar hetzelfde als het 

,ind Labour Party) H:tr~::1tleke vertegenwoordig ing In de IRSP (lrlsh Natlonal 
. . werkt op mllltal_r gebied samen met het IRA. 

Togelijkertlj 

cJ werd het 

p.iramilltalre 

(J0weld ook 

V a n 

protestante 

Kan t n iet 

1eschuwd. 

In de loop 

dor tijd 

we rden 

tient alle n 

pnramllltalre 

protestante 

organisaties 

npgerfcht . 

Belfasc bevond zich cocna;;9JJ~ loyali~c~sche oosc
van de UDA . I n hec bo . ec oplei.di.ngscencrum 
parcijkan coor van de 6oep uw hi.e_r tegenover is hec gevesci.gd. 

1 r tljn harde bewijzen dat er samenwerkln 
lll•sen politie en protest t g bestond, en nog steeds bestaat, 

an e paramHltalren o 1 111 de richting v d · e ger nge alkeer van de overheid 
an e protestantse paramilitairen mag blijken uit het feit d t d 

urnotste ervan de UOA ( a e 
, 11rboden. In M~I 1992 wer~lster Defence Assoclatlon) pas In April 1992 werd 

llarnocratlc Part ) de extreem loyalistische politieke partij UDP (Ulster 
y opgericht, voorgezeten door een (voormalig) lld van de UOA. 



De UVF (Ulster volunteer Force) werd In 1913 opgericht naar aan leldlng 

van de "dreigende" onafhankelljkheld van Ierland, en staat onder sterke Invloed 

van de Orange Order. 

De UFF (Ulster Freedom Flghters) werd In 1973 opgericht, en wordt 

algemeen beschouwd als de doodseskaders van de UDA. 

Net als het IRA worden ook de meeste van de protestante paramilitairen 

vertegenwoordigd door een politieke partij, al zullen deze partijen UDP, UUP 

(Ulster Unionis t Party), DUP (Democratie Unionist Party) dat ten allen tijde 

ontkennen. 

Rest nog de legale, Britse partijen In het conflict. Ten eers te is daar 

natuurlijk het Britse leger. Vervolgens de RUC (Royal Ulster Constabulary); de 

zwaar bewapende Noordlerse politie, werkt samen met het leger en bestaat voor 

meer dan 90% uit protestanten. Tot 1992 was voor undercover-activiteiten de 

Engelse Special Branch actief In Ierland, maar hun taak Is overgenomen door 

de MIS. De Special Branch had arrestatiebevoegdheid en de MIS niet. De MIS zal 

dus eerder geneigd zijn een, meestal republikeinse, arrestant "per ongeluk" dood 

te schieten ; de zogenaamde ·"shoot-to-klll-pollcy". Tot slot is er nog de SAS 

(Special Air Service) van het Britse leger. Deze ondoorzichtige geheime dienst 

is vanaf 1972 in het geheim, en vanaf 1976 openlijk actief in Ierland. Zij is onder 

andere verantwoordelijk voor de moorden op IRA, leden op Gibraltar enkele jaren 

geleden. 

Het is een naieve gedachte dat Je deze (zowel katholieke als protestante) 

paramilitaire organisaties onschadelijk maakt door ze domweg te verbieden. 

Belde partijen hebben een potentieel wat gerust geschat kan worden een aantal 

dat in de buurt komt van de hoeveelheid Britse militairen (zo'n 28.000 man). 

Bovendien kan een paramilitaire organisatie slechts bestaan met brede steun 

van de bevolking. Ten derde moet men goed beseffen dat dèze paramilitairen 

in delen van Noord Ierland feitelijk het gezag uitoefenen. Zij zorgen voor 

relatieve veiligheid op straat, zij straffen mensen die in hun ogen iets verkeerd 

doen. Zij kennen hiervoor weinig zachtzinnige methoden zoals kneecapping, een 

schot door de knie, o f fifty-fifty, een schot door de rug, waarbij men S0% kans 

heett te overlijden en S0% om verlamd te raken. 

Uit het feit dat de arme bevolking In Noord Ierland brede steun verleent 

aan de organisaties die de eigen bevolking zo in de tang hebben, blijkt de 

diepgewortelde haat Jegens de andere gemeenschap. Haat die al generaties lang 

door de maatschappelijke 

toplaag, vertegenwoordigd In de 

orange order, Is gecultiveerd. De 

bevolk ing van Noord Ierland Is al 

sinds de deling slachtoffer van 

een tot In de finesses 

uitgewerkte verdeel-en-heers 

politiek. 

De twee~lachtlg? houding 

van de Engelsen In de Ierse 

Kwestie werd onlangs andermaal 

duidelijk, toen premier Major 

zich van de steun van de Noord 

Ierse unionisten In het lagerhuis 

verzekerde, teneinde hei verdrag 

van Maastricht te ra tificeren. Dit 

verdrag beooogt onder andere 

het doen verdwijnen van de 

grenzen binnen de EG, dus ook 

• 

die tussen Noord Ierland en de Grafmonument voor Bobby s-,nds in 
, Ballymurphy. Deze IRA gevdngene 

republiek. En Juist dat is wat de overleed op 5 Mei 1981 éldn de 

unionisten al sinds de deling gevolgen vdn zijn hongerst<Jking in 
de beruchte H-blokken véln de /ofél ze-

ko ste wa t kost willen gevangenis in Noord Ierl<Jnd. 
"Si!oirse" is Iers voor ·· Vrijheid". 

voorkomen. In dit licht Is het dan 

ook eigenaardig dat juist de grens in Ierland almaar wordt versterkt, en dat 

Initiatieven die de arme grensstreek uit het slop moeten helpen zowel door de 

Republiek als door de Errigelse regering stelselmatig worden tegengewerkt. Het 

heett er alle schijn van dat beide regeringen er belang bij hebben de status quo 

te handhaven. Geen van belde lijkt zich Iets aan te trekken van de anderhalf 

miljoen burgers die inmiddels 25 Jaar In een burgeroorlog zijn verwikkeld, die tot 

nu toe al meer dan 3100 slachtoffers heett geëist. Een groot aantal was 

onschuldig. 

Geen van belde gemeenschappen heett er belang bij de andere het leven 

zuur te maken, maar omdat men alleen In zijn eigen gemeenschap verkeert · 

sommigen zijn van hun leven nog niet In een andere wijk geweest- Is er geen 

-, ,, 
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kennis van de andere gemeenschap. Door het eenzijdige en bevooroordeelde 

beeld wat zo onts taan Is, Is een vruch tbare bodem vo~r het gebruik van geweld 

ontstaan. Het Is veel gemakkelijker een anonieme groep te bedreigen, dan 

mensen die Je eerst recht In he t gezicht hebt gekeken. 

Tevens besett geen van belde gemeenschappen goed dat de andere 

groep zich In een vergelijkbare, miserabele situatie bevindt. Heel Noord Ierland 

kent een extreem hoge werkloosheid, In sommige wijken zelts meer dan 85%. 

Er Is onder de arme bevolking geen enkele famllle die niet een vader 

echtgenoot ot zoon heett verloren. Een ander groot aantal mannen zit fn d~ 

beruchte gevangenissen van de Noordlerse politie. Als gevolg hiervan moeten 

veel moeders hun gezin alleen opvoede~. Geen gemakkelijke taak In een 

burgeroorlog. Al 25 Jaar groeien de kinderen van deze moeders op In de 

wetenschap dat "de anderen• hun vader hebben vermoord, en vormen zo een 

gemakkelijk recruut voor de paramllllalren. 

Een belangrijk onderdeel van een duurzame vrede In Ierland zou het 

kweken va n begrip voor de andere gemeenschap zijn, met ultelndelljk doel het 

opheNen van de term •andere gemeenschap". Hiermee Is op klelne schaal een 

aanvang gemaakt door enkele organisaties In Noord Ierland, zoals de Peace 

People In de jaren 70, maar deze groepen opereren nog steeds marglnaal en 

worden vaak argwanend bekeken. Geen enkele overheid heett aanstalten 

gemaakt deze vreedzame Initiatieven te ondersteunen. Toch werkt het beleid 
I 

om vooral kinderen uit de verschlflende gemeenschappen kennis met elkaar te 

laten maken, veelbelovend. Ook Slnn Féln heett duidelijk omlijnde plannen hoe 

de Integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen In Ierland tot stand zou 

moeten komen. ZIJ staan nadrukkelijk vrijheid van godsdienst voor. 

Integratie betekent echter niet alleen kennis nemen van, maar ook 

acceptatie van elkaars cultuur. Het voor de verschlflende gemeenschappen 

natuurlfjk uitzonderlijk moeilfjk een andere cul tuur te begrijpen, en te zien als 

louter een andere cultuur. Het ontstaan van de belde culturen In Noord Ierland 

Is juist Ingegeven door de drang zich van de ander te onderscheiden. Voor een 

protestant Is het spreken van de Ierse taal een uiting van ".'erzet, niet van 

Interesse voor de Ierse cultuur en geschiedenis. 

Uit bovenstaande mag duidelijk zijn geworden dat ;,et. het bij elkaar 

brengen van mensen een stap In de goede richting wordt gezet. Maar dat hel 

onbegrip ~n de haat, die zich sinds de 17e eeuw hebben ontwikkeld, diep zijn 

geworteld. Er zal dus serieus een 

aanvang gemaakt moeten worden 

met het opheffen van de nog steeds, 

zij het l ate nt~, bestaande 

discriminatie van de katholieke 

bevolking. Dit zal van buitenaf moeten 

worden gestimuleerd, want de. 

geschiedenis heett bewezen dat de 

Engelse 'regering hle_r In leder geval 

geen prioriteit aan geeft. Zo hebb~n 

• 

bijvoorbeeld alle politici in Noord Straatnaambordjes in twee talen 
Ierland polltlebeschermlng en in de overwegend katholieke 

0rmeau Park buurt in Belfast. 
subsldlevoorvelllgheldsmaatregelen, Hier pal tegenover bevind 'Zich 

een ·èommunity center" waar 
behalve de vertegenwoordigers van protestanten en katholieken 
Sinn Féln, een legale politieke partij welkom zijn. 

waarvan de leider toch In Ierland en 

Engeland een spreekverbod heett. Voorts bestaat er voor alle buurtcentra -een 

belangrijk onderdeel van het Noord Ierse leven- een subsidie, behalve voor het 

lerstalige centru_m op de katholieke Falls Road. 

De partijdigheid van polltle.en leger blijkt nog ernstiger door bijvoorbeeld 

het laten slingeren van lfjsten van vermeende republlkeinse activisten In 

foyallstische buurten. Ook de veelvuldlge lnflllratie van de geheime diensten In 

voornamelijk het IRA, waarbinnen ook deze diensten zich schuldig maken aan 

gewelddadigheden, is niet bevorderlijk voor het bereiken van een duurzame 

vrede. 

Het beëindigen van de discriminatie zal gepaard moeten gaan met het op 

grote schaal stimuleren van contacten tussen de belde gemeenschappen. Het 

grootste probleen Is gebrek aan begrip voor de andere partij. Als men bereid 

zou z ijn tot meer coöperatie, zou de steun voor de paramilitairen afnemen en 

daarmee logischerwijs de recruterlng bemoellijken. Een dergelijk beleid zou 

gepaard moeten gaan met de terugtrekking van het Engelse leger, omdat zl] een 

partij in het confllct is. Met dit leger op straat Is vrede onmogelijk. 

Het Is moeilijk de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken. Dit geweld 

wordt niet alleen veroorzaakt door het leger en de paramilitairen, maar Is er 

eerder een gevolg van. Na 25 Jaar armoede en geweld, en het sterke gevoel dat 
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niemand zich Iets van Je aantrekt, Is het kiezen voor geweld een voor de hand 

liggende keus. 

Nu er van republikeinse zijde grote compromissen worden gedaéfn en 

serieuze vredesvoorstelen worden geformuleerd, en de Ierse regering bereid Is 

de aanspraak op Noord Ierland formeel te schrappen, l!Jkt de kans van slagen 

op een duurzame vrede groter dan ooit. Omdat er van Engelse zijde nauwlijks 

bereidheid bestaat water bij de wijn te doen -de Britse regering Is zelfs door 

Amnesty International en de VN veroordeeld wegens het schenden van de 

Mensenrechten- Is het taak Internationale gemeenschap zelf Initiatieven 

ontplooien In die richting. Zo zouden er bijvoorbeeld eisen gesteld kunnen 

worden aan de manier waarop de EG subsidie voor ontwikkelingsgebieden moet 

worden besteed. Men kan daarbij denken aan projecten die de integratie tussen 

beide gemeenschappen bevorderd. 

Het heeft er alle schijn van dat het draagvlak binnen de Noord Ierse 

bevolking voor de cross community werkzaamheden Juist nu verder uitgebreid 

moet worden. Er bestaat grote afkeer van aanslagen zoals die van het IRA op de 

ShanKIII Road, en d e thrlck-or-threat moorden als reaktle van de UFF daarop 

{waarbij ook twee protestanten slachtoffer werden). Dit heett de bevolking 

andermaal hardhandig wakker geschud. Tevens blijkt ook uit met name de 

laatste aanslag, die op een gemengde kroeg In Greysteel was gericht, dat de 

protestante paramllitalren geen belang hebben bij een wijziging van de huidige 

toestand, w aaraan zij veel macht ontlenen. Het zal moelll]ker zijn deze groep te 

bewegen to t een dialoog dan hel IRA, dat onlangs een opening In de richting 

van een oplossing maakte. 

De Europese politiek moet nu de realiteit onder ogen zien. Met het 

volhouden dat het hier een godsdienstoorlog, of een binnenlands conflict 

betrett, maakt het zich mede schuldig aan d e s lachtotters die dagelijks vallen en 

de haat die daarmee dagelijks wordt gevoed. Het probleem van Noord Ierland 

Is sociaal economisch van aard, en een oplossing wordt sterk bemoeilijkt door 

de achterstand die de katholieke leren door toedoen van de Engelse regering 

In de loop van de geschiedenis hebben opgelopen. 

De oplossing van het probleem moet dus worden gezocht In het ophetten 

van de historische achterstand van de katholieken, en het kweken van begrip bij 

de belde gemeenschappen voor de situatie van de ander. Hiervoor Is het 

opzetten van gemengde projecten, waarin zowel katholieken als protestanten 

participeren, van levensbelang. Omdat de betrokken partijen hier onvoldoende 

aandacht aan besteden zal dit door Investering van tijd en geld, en onder 

toezicht van de Internationale gemeenschap, moeten gebeuren. De Ierse 

regering en de katholieke partijen In Noord Ierland hebben bij monde van Gerry 

Adams en John Hume een aanzet gegeven. Als de Internationale Gemeenschap 

deze Initiatieven niet aangrijpt, heeft zij bil elk volgende slachtoffer een moord 

op haar geweten, en heett zij bij elke klaagzang boter op haar hoofd. 

Acceptatie van de . situatie In Ierland betekent acceptatie van de 

Imperialistische verdeel-en-heers pollllek zoals die al enkele honderden Jaren 

wordt gevoerd. De afbraak van hét sociale stelsel In West Europa en de 

stelselmatig benadrukte verschillen tussen Europeanen en Immigranten vertoont 

een sterke overeenkomst met de Noord Ierse politiek van de afgelopen 75 Jaar. 

Als wij Noord Ierland accepteren, accepteren we een sociaal-economische 

machtspolitiek, en scenario voor de toekomst v·an West Europa kan dan nu al 

bezichtigd worden In de stralen van Derry en Belfast. 
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REMEMBER ST0NEWALl 
CONTINUE fflE STRUGGlE!!! 

· , 

onder de naam REMEMBER STONEWALL hebben zich meer dan 80 groepen 
en organisaties verenigd die de naam EURO PRIDE verwerpen en zich 
niet neerleggen bij de a-politieke en louter commerciële aanpak 
van de desbetreffende organisatie. REMEMBER STONEWALL zal 
gedurende E.P . (Euro Pride) aktief aanwezig zijn met akties en 
een eigen alternatief programma, geïnspireerd door de 
gebeurtenissen 25 jaar geleden i n New York tijdens de Stonewall 
rellen. 

REKEMBER STONEWALL ZIET NIET IN HOEZO WE TROTS MOETEN ZIJN OP 
EUROPA. ZEKER NIET OP EEN EUROPA WAAR NOG STEEDS SPRAKE IS VAN 
EEN SYSTHEM.ATISCHE MAATSCHAPPELIJKE EN WETTELIJKE GELEGITIMEERDE 
ONDERDRUKXING EN VIJANDIGHEID TEGE.NOVER HOMOSEKSUELE VROUWEN EN 
MANNEN. 
REMEMBER STONEWALL ZIET NIET IN WAAROM JUIST DE HOMOSEKSUELEN DE 
EURO-CENTRISTISCHE GEDACHTE MEE GESTALTE MOETEN GEVEN NU BLIJKT 
DAT I N HET VERENINGD EUROPA GEEN PLAATS MEER IS VOOR ASIELZOEKERS 
MAAR DES TE MEER VOOR RACISME , FASCISME, SEKSISME EN HOMOHAAT. 

Het E.P.gebeuren vindt nu voor de 
derde achtereenvol- gende keer plaats. 
zowel in Londen als in Berlijn waren er 
grote bezwaren tegen de naam en inhoud van 
E.P . Dit leidde tot veel discussie en protest. 
Vooral niet-witte potten en flikkers vonden de naam 
Euro Pride uit his t orisch en huidig oogpunt onacceptabel . 
Desondanks zitten we nu weer met deze verkeerde naam opgescheept . 
De organisatie van E.P. heeft zich op het standpu.nt gesteld dat 
zijzelf deze naam niet hebben gekozen, maar tegelijkertijd 
verdedigen ze deze . naam en valt er niet aan te tornen. Daarbij 
nemen zij bijzonder weinig politieke stellingame in, wat in het 
programma duidelijk tot uiting komt. Zelfs een kort manifest of 
verklaring t.a. v. de situatie voor homoseksuelen, mensen met 
AIDS, allochtonen, politieke vluchtelingen en andere minderheden 
binnen en bu iten Europa is teveel gevraagd. Zeker de algehele 
verrec htsing van Europa e n de negatieve inv+oed hiervan op -deze 
minderheden, schreeuwt als het ware om een signaal. Euro Pride 
echter geeft niet t huis e n wiL er vooral een groots feest van 
maken. 'How c an you sleep when your bed is burning? ' 
AMSTERDAM GAY-CAPITAL ( IST) OF EUROPE?? 

EURO PRIDE?? EURO SHAME!! 
MEER INFO? BEL : 020-665)925 of schri jf : Postbus 3762, 1001 AN 
Amsterdam Fax: 020-6203570 Postgiro: 6728966 tnv REMEMBER 
STONEWALL Amsterdam 
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Dil jaar is he~ precies 25 jaar geleden dat de StonewaJJ-rellen het begin inluidden van d 
moderne potten- en flikkerbeweging. Maar wat gebeurde er nu precies op die e 
gedenkwaardige dagen in juni '69 in New York? 
Na de zoveelste razzia door de politie in de homobps in Chrislopher Street was de maat 
vol v~: ee~ aanml_ ~ensen. Zij besloten zich te verzetten tegen de voortdurende 
homov11and1ge, rac1susche en seksistische aanvallen op hun leven en hun waardigh ·d 
0?.stand! He~ voo:touw werd hierin genomen door zwarte 'dragqueens' en door ~~e~ 
Z1J _k~nden 1.1ch met zo makkelijk verschuilen in een aangename maatschappelijke · 
~s1ue, zoals veel witte homomannen wel konden en kunnen. Zij hadden het meest te 
w1nn~ en ~et verzet werd dan ook militant gevoerd: politiewagens werden op hun kant 
gegooid en m d~ fik gest~~en, ba~rikades werden opgericht en de buurt werd een paar 
dngen lang ~n h~tero-vnJe zone . In de jaren daarna ontwikkelde de potten- en 
°'kk_:r~ewegmg zich snel. Het was een tijd waarin veel gebeurde: de zwarte 
li~vnJdmg~bewe~ingen en de feministische beweging kwamen op en de wereld zag hoe 
Vietnam zich vn1vocht van koloniale overheersing. Ook in het Westen was er onder 
Jongeren een aJgem_een gevoeJ_dat het anders moest. De potten- en flikkerbeweging hield 
11cl~ dan ook met dl! aJles bezig. Om de eigen bevrijding te kunnen bereiken was het 
no<hg_~at de m~tschappelijke verhoudingen radikaal omgegooid zouden worden. ' 
We Z1J n nu 25 Jaar verder. In veel opzichten is het leven voor ons in de Westerse lande 
~genamer geworden. We zijn geëmancipeerd. Máar tegelijkertijd zijn veel inhouden n 
utt het_oog ~r-Jo!en. I~ pJ~at van het huwelijk te willen afschaffen, omdat het hetero
seks1susch en moraliserend is, wordt er nu gevraagd om een homo- e~ Jesbohuwel"k 
llnzovoort... 1J · 

l)e maatschappij o~ ons heen veran_dert ook. Racisme en fascisme nemen toe, we zijn 
o_~ weg om een keiharde concurrenue-maatschappij te worden. En de kloof tussen het 
ri;ke Westen en de arm gehouden landen is groter dan ooit, waarbij het Westen er alles 
ann doet om ~e voorkomen dat mensen uit de ellende wegvluchten op zoek naar een wat 
beter leven hier. Daarom willen wij nog steeds verten voor de bevrijding van pollen en 
nik.kers. En wel over de hele wereld. Om dit te kunnen bereiken zullen de 
mnatschap~lijke verhoudingen nog steeds radikaal veranderd m~ten worden. Bevrijding 
,ila pot of flikker lukt alleen als je ook genoeg te eten hebt, en niet vanwege huidskleur, 
ge,1lncht of wat dan ook onderdrukt wordt! 
1.,1cn we ons daarom herinneren wat er in juni 1969 in New York gebeurde en bedenken 
wnt er nog gebeuren moet. De strijd gaat door! 

LIEFDE KENT GEEN GRENZEN 
EN KENT ALLE KLEUREN 
VRUHEID IS NIET TE KOOP 
MAAR KAN WEL BEVOCHTEN WORDEN 
DAARVOOR HEBBEN WE SOLIDARITEIT NODIG 
WE HEBBEN EEN WERELD TE WINNEN 



oogegetuigenverslagen van Parijs ·sa 
tot Black Panters 

C.N.T. na Franco tot de revolutie in Portu,a l 

TEN DAYS THAT SHOOK 
THE WORLD 

:, 

diskussies 
boekenbeu?"~ 
wo r kshops 
video · s 
mu=iek 
picknick 
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