
AURORA 

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 29 april 1983  
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - K/B - PHB - HC - HD - HE - HSBP - HID 
Afwezig : -- 

Actie Onkruit.  

Bij de inbraak van Onkruiters in bunkers in de duinen bij Katwijk 
en Noordwijk is een hoeveelheid documenten ontvreemd. Uit de 
bunker van de Civiele Verdediging is een zg. synchronisatie-schema 
verdwenen. 

29 april 1983 
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 27 mei 1983  

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - K/B - HB - HC - HD - HE - HSBP - HTD 
Afwezig : -- 

1. Inbraak in bunkers niet vervolgd?  

HB doet mededeling van een gesprek met de LOvJ over de inbraak in 
de bunkers te Katwijk en Noordwijk door Onkruiters. Defensie schijnt 
niet van zins te zijn aangifte te doen. 
HD meent, dat door terughoudendheid in zulke gevallen waarin straf-
bare feiten zijn gepleegd, het beveiligingswerk ongeloofwaardig 
wordt. 

27 mei 1983 



AURORA  d.d. 10 april 1984 

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HTD - HK 

Afwezig: HBVD 

Onkruit van Woensdrecht naar Volkel  

Defensie verspreide een persbulletin dat vele actievoerders thuis hield. 
Een harde kern week uit naar Volkel en liep zonder veel moeite een 
herstelwerkplaats voor wapenen binnen. Een grote groep viel in handen 
van de Kon. Marechaussee. 

10-4-1984 



AURORA  d.d. 8 . januari 1985 

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB ,. HC -• HD - HE - HSBP - HTD - HE 

Afwezig: 

1. Activisme  

Vrijdag a.s. begint Reforger 1985, activisten bezinnen zich op  acties.  

Het is nog de vraag of de "RAF-sympathisanten", die onlangs enkele 
demonstratieve acties organiseerden en een trein deden stoppen, inder-
daad iets met de RAF van doen hebben. 

8-1-1985  



AURORA  d.d. 15 januari 1985 

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HE - HTD - HSBP - HK 

Afwezig : HD 

1. RAF 

Getracht wordt vast te stellen of zich in Nederland sym-
pathisanten bevinden. 

15-1-1985 



AURORA  d.d. 22 januari 1985 

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - HK 

Afwezig: 

Terrorisme  

Oude en nieuwe generaties van de RAF steken in de BRD 
de kop op; sedert de hongerstaking van enkele gevangen zittende 
kopstukken zouden al zo'n 40 aanslagen zijn gepleegd. Ook in 
ons land zijn sympathisanten weer actief. 



Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
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Aan de Landelijk  Officier van Justitie 
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Op 17 september 1985 werd brand gesticht in de MAKRO-vestiging (onderdeel 
van het S.H.V. -.concern) te Duizendrecht. Enkele dagen later werd de brand 
geclaimd door "Revolutionaire anti Rascietische actie". Uit de persver- 
klaring van deze actiegroep blijkt dat de brandstichting werd uitgevoerd 
om politieke redenen, n.l. het verslechterde politieke klimaat in 
Zuid-Afrika. 

Al eerder was er sprake van politicke geweldsuitingen. Op 11 september 198 
werd een bomaanslag gepleegd tegen het Van Heutz-monument te Amsterdam en 
op 7 januari 1985 werd brand gesticht bij de Fa. Trans World Oil te Berg 
en Dal. Hoewel mijn Dienst niet over concrete aanwijzingen beschikt, mag 
een direct verband tussen des* laatstgenoemde aanslagen en de recente 
brandstichting bij de MAKRO niet worden uitgesloten. Met betrekking tot 
de eansla6en tegen het Van Heutz-monuaent en Trans World Oil beschikt mijn 
Dienst over aanwijzingen die zouden kunnen duiden op een mogelijke betrok-
kenheid van enkele Amsterdamse activisten. 
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Vardar besohikt sijn Dienst over gegevens dat bepaalde activistenkernen  

actief betrokken waren bij sogenaasde anti-Zuid-Afrika anties, waarbij  

in sossige gevallen sprake was van ernstige saaksahade.  

Dese activistenkernen sijn gehuisvest in de kraakpanden Frederik Hendrik-
straat 111-115 en Stadhouderskade 82 te Amsterdam.  

V  
s 
N 



ACD 851105 125  

datum 2 2  OKT. 1985  

CO  

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.  

F 

b  

Bqlage(n):  

BO: all  2 •  C^ S `-?  

Distr.: LA,-  

Afachr.:  

Betreft:  Makro-brand.  

   

Vernomen is dat tijdens de uitzending van Radio Stad waarin . 

een interview met de brandstichter van de Makro-brand plaats  

vond, de stem is herkend  van  

=WNW MD 

200 A 03  
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Beftreffende aanslag op het hoofdkantoor  van de 
Koninklijke Emballage  

Industrie Van Leer BV in Amstelveen.  
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Vannacht hebben wij het hoofdkantoor van Van Leer BV in Amstelveen  
aangevallen. Vanuit dit kantoor wordt leiding gegeven aan één van  
de grootste van de 169 Nederlandse bedrijven die handelsbetrekkingen  
met Zuid-Af rika onderhouden.  
Yen Leer BV heeft 100 fabrieken verspreid over 32 landen. In het totaal  

heéft- -dáeé `multinátionál ' 1$:000 mensen in dienst; -eën 'omzet van 3.15  

miljard en bedroeg de winst in 1985 75 miljoen gulden.  
In Zuid-Afrika bezit Vaii'Leer BV i4.fabrieken met zo'n kleine 2000  
verkaemers, waarvan 4/5 .zwarte mensen. Deze Zuidafrikaanse dochter  
Van Leer South-Africa (Pty) is al 50.jaar in Zuid-Afrika gevestigd en  
produceert . vaten, sanitair en zonneboilers. Een van.de voormalige direk-
teuren publiceerde in 1977 een boekje waarin het apartheidssysteem als dé  
oplossing voor de Zuidafrikaanse problemen werd aangeprezen.  
Van Leer BV steunt aktief de "thuislanden" politiek via vestigingen in  
"kleurlingen" gebieden bij Kaapstad ea Pietermaritzburg en in het"thuie-
land" Ciskei. De lonen daar liggen een kwart lager dan de lonen  in Johan-

nesburg.  Van Leer BV benoemt de motieven voor deze houding  als  volgts  
"Hoewel de onderneming niet ia kan stemmem met de politieke iaplicaties  
van decentralisatie maken de winsten het de moeite waard. We  zijn  
bereid vat gekrakkeel te aanvaarden vanwege deze steun".  

Ook maakt Ven Leer BV het de vakbonden in de Zuidafrikaanse vestigingen  
erg moeilijk. Het F.N.V. spande een rechtszaak tegen Van Leer BV aan, van-

wege het ontslag van de vakbondsvoorzitter Mghayi.  
De voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Leer BV Andriessen (voorma- _..r._  
lige minister van ekonomiese zaken, aankomend voorzitter van de Nederlandse  
Christelijke Werkgeversorganisatie) verklaarde hierover in een recent'  

intervieuw i  

"Wij konformeren ons aan de gewoontes van het land, waar het ontslag-

procedures betreft."  
en;melde.verder'trote dat de multinational tegen een stootje kan, omdat het  
ook de machtswisseling in Zimbabwe overleefd had. En men er ook niet over-

peinst zich uit Zuid=Afrika terug te trekken.  
Toch is het bedrijf er wat aangelegen'de harde houding t.a.v. belangen en  
'winst voor het oog enigszins te verzachten. Bijvoorbeeld: door middel van  
de Van .Zeer Foundation.  



Een "filantropiese" installing die projekten uitvoert  in-de landen van 

vestiging t.a.v. "achtergebleven" kinderen. 

Nemen met de ene hands het ekonomiee.profiteren van het systeem van apart-

heid, Onderdrukking en vernietiging, om met de andere hand de kruimeltjes 

van de zo verkregen winsten "liefdadig" ter beschikking te stellen aan de 

slachtoffere'van dit systeem. 

Bijna een jaar geleden is het inmiddels dat Pretoria op het toegenomen 

zwarte verzet reageerde met de afkondiging van de.noodtoestand voor een 

kwart van de bevolking. Deze vrijbrief voor politie en veiligheidstroepen 

leidde tot duizenden arrestaties en honderden doden. 

In september 1985 besluit de E.E:G.-top tot verdere studie en wacht "een 

redelijke afzienbare'tijd" af. In oktober 1985 blijkt de Gemenebest konfe- 

rentie dezelfde vertragingstaktiek toe te passen. Binnen deze "afzienbare 

tijd" word vanuit Zuid-Afrika de zoveelste luchtaanval op de frontstaten 

uitgevoerd, wordt de berichtgeveing eerst  sin  banden gelegd om later hele-

maal te worden verboden, 

-worden opnieuw duizenden mensen gearresteerd 

-word de noodtoestand permanent over het gehele land afgekondig 

-worden de meest waanzinnige veiligheidewetten ingevoerd 

worden in Crossroade 50.000 mensen dakloos .  door toedoen van 

door Pretoria gecoordineerde en gedirigeerde terreurbendes en 

sterven meer dan 1000 mensen. 

De afgelopen maand bogen de Westerse machthebbers zich weer over hun relatie 

met Zuid-Afrika. Algemeen uitgangspunt hierbij van zowel de Gemenebest-

konferentie als de -pas  besloten- E.E.G.-top en de V.S. ie bet veilig stellen 

van Zuid-Afrika als politiek, militair en ekonomies steunpunt voor het Westen 

Ekonomies is Zuid-Afrika van belang a18 grondstoffenlèverancier en als goed-

koop arbeidsreservoir voor de meer dan 1000 Westerse multinationals. 

Het kapitalistiese staatsbestel en het fervente'anti-kommunieme in Zuid-Afrika 

worden als gunstige voorwaarden ter handhaving van deze positie beschouwd. 

Daarnaast is de door Zuid-Afrika .  gevoerde militaire- ekonomiese destabilisatie 

politiek t.a.v. de zich lange socialistiese lijnen ontwikkelende' volkeren 

van Angola, Namibilen Zimbabwe een extra grond voor Westerse steun. 

Echter, de te voeren strategie om deze belangen veilig te stellen, benodigd 

intussen enige korrekties met name wat.betreft de houding ten opzichte van 

het zwarte verzet. 



Men vreest dat een te harde houding, d.w.z. kontinuering van onverhulde 

steun aan het apartheidsregime zich uiteindelijk tegen de Westerse belanger 

zal keren. 

Malcolm Praser Australië) voorzitter van de Gemenebeetkommissie die onlang 

rapport uitbracht, verwoordde dit als volgt: 

"Als men het koncept van sanktiee niet  omarmt,'" zullen over 8, 10 of 12 

jaar wanneer de zwarte meerderheid  het voor het zeggen krijgt, de 

Westerse ekonomiese belangen. genationaliseerd worden. Als daarentegen 

via_ onderhandelingen hervormingen worden afgedwongen, dan twijfelen 

wij er niet aan dat een toekomstige zwarte regering zich gematigd en 

pregmaties zal opstellen zoals in Zimbabwe is gebeurd." 

Dit perepektief van de op hands zijnde zwarte revolutie bracht ook de Zuid - 

afrikaanse zakenwereld tot onderhandeling. 

Het bovenstaande ie een impliciete erkenning. van de kracht van het zwarte 

verzet. Waar 	tegenover het merendeel der Westerse machthebbers hun belan- 

gen het gunstigst veilig gesteld ziet door een door sankties en hervormingen 

bijgesteld apartheidsbeleid. 

In dit licht zullen halfslachtige sanktiee en beperkte boycots dan ook vnl. 

contra-revolutionaire en propagandistiese doelen dienen, niet in hun direkte 

uitwerking maar wat betreft de achterliggende strategie om het revolutionair. 

zwarte volksverzet te kanaliseren, de druk van de ketel te halen om zo al te 

verregaande socialistiese veranderingen in de kiem te smoren. 

Zuid-Afrika is een vitaal onderdeel van de wereldwijde imperialistiese uit- 

buitingsstruktuur..Een netwerk waarbinnen een boycot van of sankties tegen 

Zuid-Afrika.slechts een oppervlakkige verschuiving van de geldstromen zullen 

opleveren. De ontsnappingsmogelijkheden zitten  in het  systeem verweven. 

Recentelijk sloot Zuid-Afrika een militair pakt met Chili en Paraguay. 

Tussen Zuid-Afrika en Israël bestaat een sterke ekonomiea_politieke band. 

Israël is Zuid-Afrika belangrijkste handelspartner wat tot uitdrukking komt 

in gemeenschappelijke industrieën.. Zuid-Afrika levert Israël strategies belan ; 

 rijke grondstoffen.zoals o.a.. steenkool, uranium, a taal en diamant. 

Naast gezamelijke wapenontwikkeling bestaat er een volledige samenwerking en 

informatie uitwisseling tussen de geheimediensten m.n. op het gebied van 

.kontra-guerrila en staatsterreur methoden. Bovendien gebruikt Zuid-Afrika 

:Israël on zijn produkten op de Westerse markt te krijgen voorzien van een 
. stempel "made in Israël". 



Ondanks het ingestelde olie- en wapenembargo kost het Zuid-Afrika geen enkele  

moeite een afzetmarkt voor haar wapenhandel te vinden, o.a. Marokko, Chili,  

Paraguay, Taiwan en Iran behoren tot de vaste afnemers waarmee de lijn van  

bloedige fascistiese onderdrukking openlijk voortgezet word. Terwijl tegelij-

kertijd het sociaal-demokratiese Westen.zich naar buiten toe verontwaardigd en  

bemiddelend opstelt.  

Esa,kwea.tie—van_taakverdeling binnen het streven naar-een ekonimies, stabiel,  
kapitalisties Zuid-Afrika waarbinnen de scherpe kantjes van het apartheids-

beleid zijn afgeslepen en  de. swarte revolutie word ingedamd.  

Een globale taakverdeling, want ook binnen de Nederlandse' staat blijkt het  

een Zuidafrikaanse multinational. als Anglo-American geen enkele moeite te koe-

y 	 -ten om via BV's belastingontduiking etc. enorme winsten te maken en veilig te  

stellen: 	
--. ...  

Door de houding van het Zuidafrikaanse apartheidsregime dat mede onder druk  

van extreem-rechts lijkt te willen afstevenen op een totale uitroeiing van de  

zwarte bevolking, spitst de konfrontatie zich meer en meer toe en zal verre-  

gaande konsukwenties hebben. De huidige volledige kontrole van het regime  

gebaseerd op het feit dat het alle produktiemiddelen in handen heeft, zal vol-

ledige zelfbeschikking blijven blokkeren. De Zuidafrikaanse revolutie heeft  

allee 1C^ 8 var+ - nlagen-••dlR _ _dez macht rtnrel doorbroken `de basis ervan: de  
fabrieken, de mi nen en het land teru:komt in handen van de zwarte bevolking.  

Onze solidariteit  let de strijd in Zuid-Afrika komt niet alleen voort vanuit  

onze woede over de witte superioriteitswaan die  Zuid-Afrika teistert, maar ook  

vanuit de gezamelijkheid van de anti-imperialistiese strijd. Zoele voor de  

revolutionaire bevrijdingastrijd.  in  Zuid-Afrika de VS en Europa delen zijn van  

het probleem zo is voor iedereen die fundamentele veranderingen wil, voor.  

elke revolutionair, de vrijheidsstrijd in Zuid-Afrika een deel van de oplos  

sing.  

Een vrij Azania is een overwinning op het imperialisme, maar de strijd  zal  

doorgaan. Dáár en op alle fronten.  

In Zuid-Afrika neemt de vrijheidsstrijd dagelijks in kracht en omvang toe.  
• 

De direkte aanval -hier- op de ekonomiese peilers van de apartheid voedt die  

kracht en ondergraaft de positie van het Zuidafrikaanse regime.  



Vannacht was de Nederlandse multinational Van Leer BV aan de beurt. Een be- 

drijf  met  als bakermat Nederland -Weet-Europa- vertegenwoordigd over de gehele 

wereld, mede verantwoordelijk voor de onderdrukking binnen kapitalistiese 

verhoudingen. De verandering van die verhoudingen moet je bevechten. 
anft 

Bevechten door hier -in het Mesten- al die ekonomiese, politieke en militaire 

instituties aan te vallen, die de onderdrukking hier en elders mogelijk maken. 
Dáarin ligt`de gezamelijkheid van-onze strijd, ons enige perspektief en onze 

onvoorwaardelijke solidariteit met de zwarte revolutiónaire strijd in Zuid- 

V Afrika, die zo bloedig bevochten moeten worden. 

REVOLIITIONAIRE 

ANTI 

RACISTIESE 
AKTIE 
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Logboek BFB  

Ontvangen'van/96880868MOAtMOR Log.nr.: 

442-86  

Datum: 	9-7-86 

ACD  

datum  

CO  

b. 	d.  

Dienst. 	ADI 

Naam 	Wa 

Door 	: 	SFB/Bl Tijd • 

Heeft  betrekking op gezien door  

CO-nummer 	: HBVD PHBVD HB PHB  

I.og  n r . 	443-86  .  

Notitie nr 	•  
a^ pport  
Betreft: 	Brandstichting Van  LEER. Bron:  

Bericht : 	Van ADI werd om 09.40 uur een teletekatberlcht verkregen waarin 	,  
wordt gemeld dat een zijvieugel van de Kon.Emballage Industrie Van LEER van-  
ochtend is uitgebrand. De 1hvolutionaire Anti-Raciatiese Aktie heeft gezegd  
de brand te hebben gesticht i.v.m. handelsbetrekkingen met Zuid Afrika.  
Van 	werd bijgaande persverklaring verkregen  

i  

Doorgegeven aan  

Dienst:  

Naam  

Datum : 

Tijd 	• . ^ 

Traces gevraa9d aan:  

200A46Y  



Vannacht hebben wij het hoofdkantoor van Van  Leer BV  in Amstelveen  

aangevallen. Vanuit dit kantoor wordt leiding gegeven aan 6én van  

de grootste van de 169 Nederlandse bedrijven dis handelsbetrekkingen  

met Zuid-Af riks onderhouden.  

• 

Tan Leer SY heeft 100 fabrieken verspreid •ver 32 landen. In het totaal  

heeft deze' multinationd1"14.000 mensen in dienst, een omzet van 3,15  

miljard en bedroeg de winst in 1985 75 miljoen gulden.  
In Zuid-Afrika bezit Tad"Leer BY i4.fabrieken met zo'n kleine 2000  

werknemers, waarvan 4/5 zwarte mensen. Deze Zuidafrikaanse dochter  

Van Leer South-Africa (Pty) is a1 50 jaar in Zuid-Afrika gevestigd en  

produceert vatten, sanitair en zonnelioilers'. Edi'van de voormalige direk-

teuren publiceerde in 1977 een  boekje  waarin het apartheidssysteem als d6  
oplossing voor de Zuidafrikaanse problemen werd aangeprezen.  

Van Leer BY steunt aktief de "thuislanden" politiek via vestigingen in  

"kleurlingen" gebieden bij Kaapstad en  Pietermaritzburg en in het"thuis-

laud" Ciskei. De lonen daar liggen sea kwart lager dan de lonen in Johan-

nesburg.  Yam Leer BV benoemt de motieven voor deze houding als volgts  

"Hoewel de onderneming niet ia kan stemmem met de politieke implicaties  

van decentralisatie maken d• winsten het de moeite waard. We  zijs 

bereid vat gekrakkeel te aanvaarden vanwege.deze•steun".  

Ook maakt Van Leer BY het de vakboliden ia de Zuidafrikaanse vestigingen  

erg moeilijk. Het F.N.T. spande een rechtszaak tegen Van Leer BV aan, vaa-

wege het ontslag van de vakboadevoorzitter Mghayi.  

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Leer BV Andriessen (voorma-

lige minister van'ekonomiese zaken, aankomend voorzitter van de Nederlandse  

Christelijke Werkgeversorganisatie) verklaarde hierover in een recent  

intervieUw s .  

"Mij konformeren ons aan de gevoontes van het land, waar het ontslag-

procedures betreft."  
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KOMMUNIKEE  

Beftreffende aanslag op het hoofdkantoor 10,6  

Industrie Van Leer BV in Amstelveen.  

e  Koninklijke Emballage- 
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IWAR NEWS  
on melde verder trots dat de multinational tegen een stootje kan, omdat het 

ook de machtswieselieg in Zimbabwe Overleefd had. En men er ook niet over-

peinst zich uit Zuid-Afrika terug te trekken. 	• 
Toch  is het bedrijf er  vat aangelegen de harde houding t.a.v. belangen en 

Janet voor het oog enigszins te verzachten. Bijvoorbeeld: door middel van 
de Van Xeer Foundation. • 

Een "tilantropiese" installing die projekten uitvoert in de leaden van 

vestiging t.a.v. "achtergebleven" kinderen. 

Nemen met de ene hand: het ekonomies,profiteren van het systeem van apart-

heid, onderdrukking en vernietiging, om met de andere hand de kruimeltjes 

van de zo verkregen winsten "iiefdadig"ter beschikking te stellen aan de 

slachtoffers  van dit systeem. 	• 
• 

Bkiga OVA jeer  geleden  is het inmiddels dat Pretoria op het toegenomen 

verzet reageerde met de afkondiging van de noodtoestand rook een 

kwart van de  bevolking.  Dine  vrijbrief voor politie  en  veiligheidstroepen 

 leidde tot duizenden arrestaties en honderden  doden.  

In eeptember 1985 besluit de E.E.C.-top tot verdere studio en yacht  "een 

 redelijke  afzienbare tijd"  af. In oktober 1985 blijkt de Gemenebest konfe-

re:0.1e dezelfde vertragingstaktiek toe te passen. Binnen deze  "afzienbare 

 tijd" word  vanuit  Zuid-Afrika de zoveelste luchtaanval op de frontstaten 

ultgevoerd ,  wordt de berichtgeveing eerst aan binden gelegd om later hele. 

maal te worden verboden, 

-worden opnieuw duizenden mensen gearresteerd 

-word de  noodtoestand  permanent over het gehele land afgekondigd 

.-worden de meest waanzinnige  veiligheidswetten  ingevoerd 

-worden in Crossroads 50.000 mensen dakloos door toedoen van 

'door Pretoria  gecoördineerde  en gedirigeerde terreurbendes an 

sterven  meer dan 1000 menace. 

De  afgelopen  maand bogen de Westerse machthebbers zich weer over hun relatie 

met  Zuid-Afrika.  Algemeen uitgangspunt hierbij van zowel de Gemenebeet 

konferentie ale de -pas besloten- C.B.O.-top en de V.S. is het  veilig  stollen 

van Zuid-Afrika als politiekl .militair en ekonomiee.steunpunt voor.het  Westen.  

Ekonomies is  Zuid-Afrika  van belang alt- gronde  toffenleverancier en als good-

koop arbeidsreservoir voor de  meer dan  1000 Westerse multinationals. 

Bet kapitaliatiose staatsbestel en het fervente anti-kommunisne in ?uid-Afrika 

 Worden als  gunstige  vOorvaarden Aar handhaving van deze positie beschouwd.. 

Daarnaast is de door Zuid-Afrika  gevoerde  militaire- ekonomiese destabiliiatie 
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WAR NEWS  
politiek t.a.v. de zich lange socialistiese lijnen ontwikkelende volkeren 

van Angola, Namibiëen Zimbabwe een extra grond voor Westerse steun. 

Echter, de te voeren strategie om deze belangen veilig te stellen, benodigd 

intussen enige korrektiee met name vat betreft de houding ten opzichte van 

het zwarte verzet. 

Men vreest dat een te harde houding, d.v.z. kontinuering van onverhulde 

steun aan het apartheidsregime zich uiteindelijk tegen de Westerve belangen 

zal keren. 

Malcolm Praler (Australid) voorzitter van de Cemenebestkommiseie die onlangs 

rapport uitbracht, verwoordde dit ale volgt 

"Als men het koncept van sanktiee niet omarmt,'zullen over 8, l0 of 12 

jaar wanneer de zwarte meerderheid het voor het zeggen krijgt, de 

Westerse ekonomiese belangen genationaliseerd worden. Als daarentegen 

via onderhandelingen hervormingen worgen afgedwongen, dan twijfelen 

wij er niet aan dat een toekomstige zwarte regering zich $ematigd en 

pragmaties zal opstellen zoals in Zimbabwe ie gebeurd." 

Dit perepektief van de op hands zijnde zwarte revolutie bracht ook de Zuid- 

afrikaanse zakenwereld tot onderhandeling. 

Het bovenstaande is een impliciete erkenning. van de kracht van het zwarte 

verzet. Waar 	tegenover het merendeel der Westerse machthebbers hun belan- 

gen het gunstigst veilig gesteld ziet door een door sankties en hervormingen 

bijgesteld apartheidsbeleid. 	 • 

In dit licht zullen halfelachtige:sanktiee en beperkte boycots dan ook vnl. 

contra-revolutionaire en propagandietiese doelen dienen, niet in hun direkte 

uitwerking maar wat betreft de achterliggende strategie om het revolutionaire 

zwarte volkeverzet te kanaliseren, de druk van de ketel te halen om zo al te 

verregaande socialistiese veranderingen in de kiem te smoren. 

Zuid-Afrika is een vitaal onderdeel van de• wereldwijde imperialistieee uit-

buitingsetruktuur. Een netwerk waarbinnen een boycot van of sankties tegen 

Zuid -Afrika.elechts een oppervlakkige verschuiving van de geldstromen zullen 

opleveren. De ontsnappingsmogelijkheden zitten in het systeem verweven. 	• 

Recentelijk sloot Zuid-Afrika een militair pakt met Chili en Paraguay. 

Tussen Zuid-Afrika en Israël bestaat een sterke ekonomies _ politieke band. 
Ieraiil 10 Zuid-Afrika belangrijkste handelspartner wat tot uitdrukking komt 

in gemeenschappelijke industrieën. Zuid-Afrika levert Israël strategies belang 

rijke grondstoffen zoals o.a. steenkool, uranium, staal en diamant. 

Naast geaamelijke wapenontwikkeling bestaat er een volledige  samenwerking en 
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informatie uitwisseling tussen de geheimedienaten m.n. op het gebied va n . 

kontra-guerrila en staatsterreur methoden. Bovendien gebruikt Zuid-Afrika 

Israël om zijn produkten op de Westerse markt te krijgen voorzien van een 

stempel "made in Israël". 
Ondanks bet ingestelde olie- en wapenembargo kost het Zuid-Afrika geen enkele 

moeite een afzetmarkt voor haar wapenhandel te vinden, o.a. Marokko, Chili, 

Paraguay, Taiwan en Iran behoren tot de•vaste afnemers waarmee de lijn van 

bloedige fascistiese onderdrukking openlijk voortgezet word. Terwijl tegelij-

kertijd bet sociaal-demokratiese Westen zich naar buiten toe verontwaardigd en 

bemiddelend opstelt. 	 . 

Een kwestie van taakverdeling binnen bet streven naar een ekonimies, stabiel, 

kepitalisties Zuid-Afrika waarbinnen de scherpe kantjes van het apartheids-

beleid zijn afgeslepen en de zwarte revolutie word ingedamd. 

Een globale taakverdeling, want ook binnen de Nederlandse staat blijkt het 

een Zuidafrikaanse multinational als Anglo-American geen enkele moeite te koe- 

J om via BV's belastingontduiking etc. enorme winsten te maken en veilig te 

stellen. 

Door de houding van het Zuidafrikaanse apartheidsregime dat mede onder druk 

van extreem-rechte lijkt te willen afstevenen op een totale uitroeiing van de 

zwarte bevolking, spitst de konfrontatie zich meer en meer toe en zal verre-

gaande koneukwentica:hebben. De huidige volledige kontrole van het regime 

gebaseerd op bet feit dat het alle produktiemiddelen in s handen heeft, tal vol-

ledige zelfbeschikking blijven blokkeren. De Zuidafrikaanse revolutie heeft 

alleen kans van elagen•••ala deze macht word doorbroken en de basis ervan: de 

fabrieken, de mijnen en het land terugkomt in handen van de zwarte bevolking. 

Onze solidariteit met de strijd in Zuid-Afrika komt *iet alleen voort vanuit 

o"z. woede over de witte superioriteitswaan die Zuid-Afrika teistert, maar ook 

iis6uit de'gezamelijkheid van de anti-imperialiatiese strijd. Zoals voor de 

revolutionaire bevrijdingsstrijd. in  Zuid-Afrika de VS en Europa delen zijn van 

het probleem zo is voor iedereen die fundamentele veranderingen vil, voor 

elke revolutionair, de vrijheidestrijd in Zuid-Afrika een deel van de oplos-

sing. 
Een vrij Azanie is een overwinning op het imperialisme, mar de strijd zal 

doorgaan. Dádr en op alle fronten: 

In Zuid-Afrika neemt de vrijheidestrijd dagelijks in kracht en omvang toe. 
De direkte aanval -hier- op de ekonomiese peilers van de apartheid voedt die 
eracht en ondergraaft de positie van het Zuidafrikaanse regime. 
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Vannacht was de Nederlandse multinational Van Leer BV aan de beurt. Een be-

drijf met als bakermat Nederland -West-Europa- vertegenwoordigd over de gehele 
wereld, mede verantwoordelijk voor de onderdrukking binnen kapitalietieoe 

verhoudingen. De verandering van die verhoudingen moet je bevechten. 

Bevechten door hier -in het Westen- al die ekonomiese, politieke en militaire 

instituties aan te vallen, die de onderdrukking hier en elders mogelijk maken. 

Daarin ligt de'gezamelijkheid van onze strijd, ons enige perspektief en onze 
onvoorwaardelijke solidariteit met de zwarte revolutionaire strijd in Zuid-

Afrika, die zo bloedig bevochten moeten worden. 

REVOLUTIONAIRE 

ANTI 

RACISTIESE 

AKTIE 

  



kommunikee 
persverklaring 

AANSLAG OP DE MAKRO 

- "Om het echte gezicht. van de apartheid . te zien 
moeten  we de gluier oplichten van konstitutionele 

. hervormingen, bedriegeli jke formuleringen en spelen 
met woorden." 

- Nelson Mandela 

Het ''testers imperinlistiee systeem heeft alle belang  bij 
het voortbestaan van het apartheidsregime in Zuid- Afrika. 
Daarom hebben wij vannacht een van de onderdelen van het 
Nederlandse zakenimperium in Zuid-Afrika. hier aangevallen. 

Vij  stellen 	wPrkeii,jke  solidariteit  met internPtionale 
revolutionaire bevrijdingsbewegingen  daaruit moet bestaan, 
dat  ?tier in Nederland - in West-Europa  - de ekonomiese, 
uol itieke, militaire dra?ers van  het systeem worden pan- 
ReDpkt. Zij zijn  verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
en uitvoering van behe ersing, verni et iging en onderdrukking 
overal ter.  wereld. 

Zo ook in Zuid- Afrika. 
Apartheid is meer .  dan een  verouderd koloniaal overblijfsel, 
meer dan een wit superioriteitsgevoel« Apartheid is een 
systeem van wetten en renreesie, •dat tot  doel heeft de 
- witte - bezittende minderheid alle  mogelijkheden in 
handen te geven de z=warte meerderheid .zo effektief mogelijk  
u it te buiten ,  om zo de winsten  zo  hoog mogelijk te  maken.  

^AOnrtheid ie immoreel, onmenselijk en beestachtig, maar lange 
tijd ook seer winstgevend en een uiterste, logiese konse- 
kwentie van een neo-koloniaal kapitalisties systeem. • 

Wij vinden het gevaarlijk apartheid  Alléén emotioneel • 	 , 

moralistiee te veroordelen, in termen van,. racisties. 
Natuurlijk  ie racisme seer. veryerneli jk,• maar h et is een 
idee-fixe te denken dat zwart en wit  in  Zuid-Afrika 
gelijkwaardige rechten zullen  krijgen  in een maatschappij . 

. die op kanitPlietiese leest geschoeid blijft. 	1 '. ' 	• 
Het  gaat om  tundamenteel• t eqenatri jdige bel'pngen en dus - 
om fundamentele  veranderingen.  

De koemetieae hervormingen van Botha, .zoals de absoluut 
machteloze 'kleurlingen- en aziatenkamers', de afsehaffing 
van  de sexwetten, de aanpassing van de paswetten, het 
gemarchandeer met het staatburgerschap voor zwarten, het 
restriktief toestaan van zwarte vakbonden enz., doen 
helemaal niets  at  aan de essentie van de keiharde racietiese 
onderdrukking door de blanke  kolonisten. 	_ 	7 



'Deze zgn. hervormingen zijn er alleen om de B rtheid te  

bestendigen en het verschaft het Vesten een alibi om geen  

werkelijke isolatie van het apartheidsbewind door te voeren. 
 

De zwarte bevolking van Zuid-Afrika schreeuwt om harde  
ekonomiese sankties. Zij ziet dit als een middel om zich 
te  bevrijden  van de blanke fascistiese misdadigers die  
Zuid-kfrika en haam buurlanden nu al eeuwen lang terrori-
seren. 'n als een belangrijke  mogelijkheid  om het bloed-
vergieten te beperken, de strijd te verkorten en de on-
vermijdelijke vrijheid dichterbij te brengen.  
Het zwarte verzet heeft zich noodgedwongen gekeerd tot  

de gewa»ende strijd,, stakingen, het boycotten van blanke  
winkels, massademonstraties, schoolboycots enz.  
Vormen van verzet,waarop door legerpolitie, veiligheids-  
diens t cn en bedri jfskomando's met meedogenloze terreur  
gereageerd wordt.  
Hier in het Vesten komen  wij  wezenlijk niets verder met  
van overheidswege uitgeroepen en gesubsidieerde anti-
racisme-aktiviteiten, waarin vooral het imago van de  be-
stuurders opgepoetst wordt.  

,^"erwi jl tegelijkertijd omdat de ekonomiese verhoudingen  

dat dikteren - de eens zo aantrekkelijke  goedkope buiten-
landse arbeidskrachten gedumpt worden, tot remigratie  
gedwongen worden of het land niet eens meer inkomen.  

Men steelt de slachtoffers 'van de schaarste tegen elkaar  

uit, daarmee zelf de voedingsbodem kreerend voor het  
racisme.  
In Zuid-Afrika ziet het bedrijfsleven de b'ii al hangen  
en schakelt in een andere versnelling, om in ieder geval  

de arbeidskracht, de afzetmarkt en het aantrekkelijke  
investeringsklimaat veilig te stellen.  
In het licht van deze tegenstellingen kan men de interns-  

tionale varlementaire uitroeren van verontwaardiging  
en halfzachte sankties toch als niets anders zien dan  
een hoging om de scherpe inhumane kantjes af te slijpen  van  

i 	een i partheidsbeleid dat in modern-kapitalistiese ver-  
-%oudingen niet meer verkoopt, te duidelijk verzet oproept  
en het land ekonomies, politiek instabiel maakt.  

i 

	

	'tij geloven niet in dat appèl om sankties aan de staat.  
gen Nederlandse staat die hier belangen dient die dezelfde  
zijn als  die,  die door de sankties getroffen zouden moeten  
worden.  
Veranderingen vergader je niet bijelkaar in een parlement.  
Veranderingen moet je bevechten. Bevechten door hier  
- in het imperialiátiese westen - al die ekonomiese,  
politieke, militaire instituties aan te vallen, die de  
onderdrukking hier en elders mogelijk maken.  

Daarin ligt de gezameli jkheid van onze strijd, ons  enige  
perepektief en onze onvoorwaardelijke solidariteit met  
de zwarte revolutionaire strijd in Zuid-Afrika, die zo  
bloedig bevochten moet worden.  

STEUN DB REVOLUTIE IN ZUIDBLIJK AFRIKA  
EN VORM HET FRONT IN VEST-EUROPA t 	Revolutionaire  

Anti  
Racietiese  
Akti"e 	• 
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De MAKRO 

Bén van de Nederlandse bedrijven die in Zuid-Afrika 
miljoenen guldens investeert, is de SHV-holding in 
Utrecht. De moedermaatschappij van o.a.de Makro (Pty)Ltd. 
en de SSM Coal (SA) in Zuid-Afrika.  
Zoals vele multinationals geworteld in het alledaagse leven, 
hier de basis hebbend van al hun internationale aktiviteiten. 

-SHV Holdings, de vroegere Steenkolenhandelsvereniging, 
behoort tot de grootste ondernemingen van Nederland. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht. 

-De omzet van SHV, in 1983 7,1 miljard gulden groot, wordt 
bereikt via een grote verscheidenheid aan aktiviteiten en 
via honderden werkmaetnohappijen en dochterbedrijven. 
In '83 werd een n°tto-winst van f 67 miljoen gemaakt. 

-Bij het koncern zijn wereldwijd 27.500 mensen werkzaam , 

waarvan ongeveer 10.000 in ons land. 
-Bij SHV is het aandelenkatitaal volledig in handen van de 
familie Fentener van vlissingen en haar naaste relaties. 

-In Zuid-Afrika heeft SHV, door hear dochteronderneming 2 
MAKRO (Pty) Ltd., vijf vestigingen met in totaal 40.000 m 
vinkelopoerviak. Deze vestigingen worden samen met de 
Westduitse onderneming Metro ge xnloiteerd. Ze zijn onder- 
deel van Makro International A0, waarvan de hoofdzetel 
in Chur (Zwitserland).  

-De Zuid-Afrikaanse Makro-winkels boeken goede resultaten. 
In '83 werd een record-omzet van ongeveer f 70 miljoen 

 behaald. De netto-winst steeg van rond f 4 miljoen in '82 
naar f 7,5 miljoen in '83. Voor '84 werd een netto-winst 
van ongeveer 9 miljoen gulden verwacht. 

-De belangen van de SHV in  de internationale steenkolen-
handel zijn  gebundeld in SSM, dat haar hoofdkantoor in 
Rotterdam heeft en 22 bijkantoren in de  belangrijkste 

 kolencentra in de wereld. In Zuid-Afrika heet daze vesti-
ging 88M Coal (SA) Ltd. De Nederlandse SSM is de laatste 
jaren  steeds meer kolen uit zuid-Afrika gaan importeren. 

-De MAKRO-vestigingen geven het .  in Zuid--Afrika gangbare 
beeld te zien: 
--zwarte werkne(e)m(st)ere in de laagst betaalde funkties, 

een etan je hoger  Aziaten  en ,kleurlingen, en de blanken 
in leidinggevende posities. 
Saillant detail hier ie, is dat in het middenkader 
voormalige Rhodesiese para's zijn .opgenomen. 

-onevenredige. lonen. :Voor hetzelfde werk krijgen 
zwarte werknemers  minder loon als blanken. Vaak zelfs 
onder het beetaansminimVm. 

-gescheiden kantines en andere voorzieningen 
-Midden februari 1.984 gingen 350 werknemers van  de Makro- 
winkel in aermieton in staking na het volledig onrecht- 
matige ontslag van een kóllega. De staking duurde 2 dagen. 

-In juni '84 werd Duma Nkoai, werkzaam bij de Makro in 
Johannesburg en aktief iA de zwarte vakbond CCAWUSA, asmen 
met nog vier andere vakbondsleden gearresteerd op grond 
van de so enaamde veiligheidswetten. Se  werden zonder vorm. 



van protest en zonder enige officiële beschuldiging vast  

gehouden. Na  een  half jaar moest het anartheideregime  
Nkosi vrijlaten. In deze hele affaire hield de kakro-orga- 

 

nieatie zich volledig afzijdig en zweeg als het graf.  
Het argument  was, -  dat men konfl jkten met het apartheids-
bewind wilde vsmi jden. Het  loon  werd ondertussen niet  
uitbetaald.  

-De Makro-organisatie is z ever lake en onmorgv:2ldig met het  
registreren van haar zwarte werknemers. Dat hierdoor  
vele van hen slachtoffer Worden van de gevreesde pasjes- 
wetten, zonls jaarlijks zo'n 300.000 zwarten, is blijkbaar  

geen bron van zorg.  
-De mentaliteit die uit dit allee spreekt, samen met de  
wetenschno dat deze organisatie nauwelijks informatie  

naar buiten geeft over welk onderwerp dan ook, doen  

daarom niet verbazen, dat de MAKRO als één ven  de  twee  
enige Nederlands, bedrijven, weigert te ronnorteren  
in het kadear van de toch el niets voorstel].^nde  
EG-gedragscode.  

-`^ _1985  

en laatsten 
professionele órarulb ; maten 	op 

Pyromanen p 	eist brand villa  
Actiegroep  

i 

PERSVERKLARING 7-1-1985  

...aanslagen gepleegd op de gebouwen  

van. oliehandelaar John  Deus.  

[Asla uren geleden hebben wij door middel van  
brandstichting manslagen gepleegd op de gebouwen  
van oliehandelaar John Deus.  
De manslagen vonden pleati op twee gebouwen. ten  
eerste de bedrijfsgebouwen; -het flnsnclële zenuw  
centrum ven zijn miljoenenbedrijf met tientallen  

vestigingen over de hele wereld met vele verschil-
lende namen: JOC Oil, Tren.worid Oil, IWO, lucina  
k td, ens .  
De tweede aanslag werd gepleegd op zijg landgoed  
gelegen op nog geen 100 meter van de bedrijfsge-
bouwen, de verbouwing van dit miljoenen-preetige-
pronk-objekt was bijes voltooid kwe luxe r  komfort 
en kwa beveiliging had dit protserige woonhui. een  

kepis moeten worden van 'Zonnenhoeva', zijn tegen  
'sabotage en terreur' zwaar beveiligde villa  in  

luid Afrika.  
Onderstaande verklaring geeft onze beweegredenen  

weer.  

Min april 1996 onthulde de parlementaire oppositie  
in Zuid Afrika dat de SEf- de staatsorganisatie  
voor de olievoorziening in Zuid Afrika - $ 306 •  
wiljoen een ''extrala' had uitbetaald aan twee  
oliehandelaren. Het betrof hier smeergeld, geld  
om aardig te zijn tegen handelaren die wel be- ' 

read zijn om sen Zuid Afrika te leveren, geld dat  
werd uitbetaald boven de in lev.ringakontr.kten  
overeengekomen prijs.  
Efn van deze handelaren was John Deus!"  

Deus..Een gesjee.de autohandelaar uit Berg en Dal.  
Sinds het eind van de zestiger Jaren zit hij in de  
olie en in die morste Jaren verdiende  hij vein mil-
joenen. Dit werd mogelijk gemaakt door ender andere  
Slavenburgse Bank die hem voorzeg van het benodig-
de kepitaal, en de al even broodnodige status. (én  

van  do  heren Slavenburg wordt zelfs enige tijd kos-
miasarla van Deus privé bank. iqj groeit  snot  uit  
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IV. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME 
ssssaasamassMass 

Overzicht voornaamste gebeurtenissen op (politiek) activistisch gebied 
januari t/m september 1986  

Uit de in dit overzicht opgenomen opsomming van de voornaamste gebeur-
tenissen op politiek activistisch gebied blijkt een toename van ernsti- 
ge vormen van gewelddadigheid. Brandstichting en aanslagen met 
geimproviseerde (brand)bommen lijken vast onderdeel van het scala van 
actiemiddelen te zijn geworden. Het gebruik van deze geweldsmiddelen 
strekt zich uit over alle belangrijke actiegebieden van de anarcho-re-
volutionaire "Beweging".* Voor de toenemende voorkeur voor het gebruik 
van (brand)bommen is een aantal verklaringen denkbaar: 

- Het actiedoel wordt zwaar getroffen, niet alleen door de soms omvang 
rijke schade die wordt toegebracht, maar ook door de dreiging van 
herhaling voor het getroffen object en voor soortgelijke andere ac-
tieobjecten. 

- De publiciteit die met de actie wordt verkregen is aanzienlijk; ook 
negatieve publiciteit en discussies in de media dienen het activis-
ten-perspectief. 

- Bommen zijn betrekkelijk eenvoudig te maken en de onderdelen daarvoor 
zijn overal vrij verkrijgbaar. 

▪ Het justitiële apparaat heeft, zo wordt geredeneerd, weinig verweer 
tegen vrijwel alle, en met name de spectaculaire activistische aan-
slagen (en inbraken), hetgeen een gevoel van onkwetsbaarheid geeft. 

- Actie-objecten zijn legio voorhanden: ieder object kan met enige  fan-
tasie tot doelwit gemaakt worden van actie en aan een bepaalde doel-
stelling gekoppeld worden. Ook beveiligde objecten blijken kwetsbaar. 

- De aanslagen, gevolgd door claims en omgeven met publiciteit, inspi- 
teren gelijkgestemden. 

Een vergelijking van de claimbrieven, waarin de daders zich verschuilen 
achter meestal een al dan niet ludieke naam, geeft een uiteenlopend 
beeld te zien. Uit het gekozen actiedoel en uit de inhoud van de claim 
brief (motivering van de daad en het politieke taalgebruik) blijkt dat 
zowel activistische "amateurs" als "geoefende", politiek gemotiveerde 
activisten zich van dergelijke actiemethoden bedienen. In de laatste 
categorie vallen met name de claims van RARA** (aanslag MAKRO en Van 
LEER) en Revolutionaire Cellen "Commando ins Blaue Hinein" (PTT-Scho- 
telantenne Amsterdam en Kantoor Stichting Olympische Spelen 1992). 

Actie gebieden: anti-militarisme 
anti-kernenergie 
repressie / kraakactivisme 

** Revolutionare Anti Rascistische Actie 



In deze claims wordt meer dan bij de andere niet slechts doel en reden 
van de aanslag aangegeven, maar tevens gepoogd de actie politiek-theo-
retisch te onderbouwen en in een breder verband te plaatsen: de (inter-
nationale) anti-imperialistische strijd is de drijfveer, het 
actie-object is min of meer toevallig gekozen. 



Brandstichting VAN LEER te Amstelveen 	08/09-07-1986 	RaRa 

Bomaanslagen St. Olympische Spelen 1992 
en bij PTT-telecomm.centrum te Amsterdam 	21-08-1986 	Rev.Cellen, 

Commando 
ins Blaue 
Hinein 



BUUR AAN DE  WORTELS VAN 
Over terreur, januari 1907 

Onder aanvoering van Zuid Afrika 
wordt door de SWATF (zuidwest-
afrikaanse territoriale strijd-
krachten) een inval uitgevoerd 
in Angola.Tot zoen 100 km in 
Angola gaat de moordpartij  door,  
meer dan 120 doden worden achter-
gelaten. 
Nederland in rep en roer.Voor de 
derde keer brandt een super-su-
permarkt van de 5HV - te Nuth - 
af."Er knaagt zuur aan de wortels 
van de demokratie" verklaart 
minister Korthals-Altes. 
De Zuid-Afrikaanse regering ver-
scherpt de censuur.Publikatie van 
"welke zaak dan ook" kan verbo 
den worden en "het verdedigen, 
prijzen of trachten te rechtvaar-
digen" van de kampagnes,projek- 
• - of akties van onwettige orga- 

-. es zoals het ANC wordt tot 
een .aisdaad.Berichten over de 
psychiese mishandeling van poll- 
tieke gevangenen vallen  
in dezelfde kategorie. 

- Dit soort akties zijn een trap  
in de rug van de in de loop der 
jaren opgebouwde boykotbeweging  
die zich juist wipenten op bre-
de maatschappelijke steun. 
Samen met de bonden,partijen, 
ect. organiseer je zo'n boykot. 
taroepen als RARA hebben voor-
rioede pretenties en zijn met 
hun bom- en brandaanslagen 
net zo schadelijk als de struis-
vogelpolitiek van de regering. 
(AABN in  Bluf!)  

- de gehele linkse beweging  
wodt hierdoor gekriminaliseerd, 
de politiestaat lijkt met elke 
'tereur'daad dichterbij te ko- 

men.Dat zal alle mensen tref- 
fen die zich inzetten voor een 
rechtvaardiger maatschappij 
(R. Huygens in de Waarheid). 
het zijn geen anti-apartheids-
groepen die achter dergelijke  
akties zitten.  
Het zijn groepen die Zuid Afri-
ka tot aktieterein kiezen om-
dat daar het onmenselijke ge-
zicht van het Westerse bedrijf 
!even  het duidelijkst zichtbaar 
wordt.(S.Bosgra in Elsevier) 

Wij vatten deze kritiekpunten 
tegelijkertijd op als evenzovele 
vragen en willen met deze re-
aktie de diskussie een verdere 
impuls te geven. 

"Terreur loont" huilen de kom-
mentatoren ais de SHV aankondigt 
zich uit Zuid-afrika terug 
te trekkken. 
Minister van den Broek benadrukt 
dat in het buitenland niet de 
indruk gewekt mag worden. dat 
Nederland niet  pal  staat tegen 
terreur. 

Or:--  Zuid-Afrikaanse zwarte poli 
ie ,,enten in speciale dienst schieten hun geweren leeg op de 

zwarte bevolking van een town-
ship bij Kaapstad,gevolg : vier 
doden. 
Dereorganisatie van de opsporings- 
diensten komt in diskussie.Kamer-
breed links tot rechts vind dat 
alles op alles gezet moet worden 
om de daders van 'terreur•aan- 
slagen op de MakroYs te arres-
teren. 

Kopzorgen 

Niet alleen de overheid, en het 
bedrijfsleven hadden de afgelopen 
maand veel aan hun hoofd. Ook 
binnen links, onder betrokkenen 
bij de anti-apartheidsstrijd laait 
de diskussie hoog op. Zich koncen-
trerend op een aantal punten; 
-dit soort akties zou afleiden van  

waar het uiteindelijk om gaat.  

Over  Zuid Afrika en de apart-
heid wordt 'niet meer gepraat 
en het gaat zelfs van kwaad 
tot erger nu de nederlandse re- 
aerina overweegt bedrijven met 

• 
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Wat  in de eerste plaats opvalt  
is de g rote ideologiese kramp-
achtigheid (en bekrompenheid)  
die als ondertoon (of bovenstroom  
de reakties kenmerkt.Je doet ak-
tief mee aan de door kommitees  
georganiseerde boykotakties of  
je 'mag' niks doen.Op straffe  
van diskwalitikatie met het stem-
pel 'politiek onschadelijk' wordt  
loyaliteit geëist.  
Met lijkt niet alleen maar is een  
nogal botte niet realistiese ont-
kenning van het feit dat er de  
afgelopen jaren groepen zijn ont-
staan die een andere opvatting  
hebben over de strategie van de  
anti-apartheidsstrijd in het Wes-  
ten,de bakermat en broedplaats  
van racisme en imperialisme.  
Groepjes die geenszins wild om  
zich heen slaan of pret onwille-
keurige  stuipjes proberen slechts  
hun 'onvrede' met deze maat-
schappij tot uitdrukking te  
,rengen.Maar die in een aantal  

een eigen strategie én  
p. aktijk hebben opgebouwd.  
Dat deze ontwikkeling gevestigd  
Links en de kommitees irriteert  
is duidelijk.Ze hebben er geen  
doorslaggevende kontrole op en  
kunnen niet met het wondermid-
del van de parlementaire dis  
kussie . de ontwikkeling in de  
hand houden.  

Onze strategie is in wezen kom-  
promisloos en ook anderszins,  
middels b.v. subsidies of via  
• bbies zijn we onafhankelijk  

gevestigd links.  

De uiteindelijke scheidslijn wordt  
getrokken door de kwestie van  
het parlementarisme.Gevestigd  
links aksepteert de grenzen van  
de parlementaire demokratie en  
probeert in het uiterste geval  
om de grenzen door het parle-
ment zolf te laten verleggen.  
Bij heftige konftikten beslist de  
(hoofdscheids)rechter.  
Wij stellen die grenzen niet ter  
diskussie,wij aksepteren ze niet.  
Onze stategie tegen de apart-
heid wordt niet bepaald door  
die opgelegde grenzen,maar door  
de imperialistiese verhoudingen  
die de aorta van het apart-
heidssysteem zijn.Vanuit hier,in  
Nederland,zijn er in dat krach-
tenveld wet degelijk objektieve  
en ook kwetsbare zenuwcentra  
Ie onderscheiden (daaruit. vloei-
en onze aktiedoelen en metho-  
des voort).  

S.Bosgra slaat in Elsevier niet  
helemaal de plank mis als hij  
stelt dat we "....Zuid Afrika  
tot aktieterein kiezen......om-
dat daar het onmenselijke ge-
zicht van een deel van het  
Westerse bedrijfsleven het  dui-
delijkst zichtbaar wordt."  
Wij zouden het liever iets an-
ders willen stellen :  

Gezien de specifieke historiese . 

banden tussen Zuid Afrika en  
Nederland,  
- gekonfronteerd met de beest-

achtige onderdrukking van  
de zwarte bevolking  in  Zuid  
Afrika door het witte min-
derheidsbewind,  

- en vanuit de opvatting dat  
het apartheidsbeleid niet  
slechts gezien moet worden  

als een witte superiorlte ,^ 

waan, maar als een -le e  
tijd- zeer winstgevend 

 

onderdrukkingsmechanisme ,  
-funktionerend binnen kepi 

 

talistiese verhoudingen als  
onderdeel van het Wereld-
wijde net van politieke en  
zakelijke belangen,  

is voor anti-imperialisten hier  
het verzet daartegen een onont-
koombaar en wezenlijk onderdec  
van de strijd.  
Daarnaast -maar daarin claimer  
we absoluut geen exklusiviteit-
willen we door onze akties ook  
laten zien dat er in een tv-
demokratie als de nederlandse  
wel degelijk méér mogelijk is c  
een gedwongen keuze tussen je  
schikken in je lot of dringend  
maar vooral beleefd vragen om  
verandering.  
Het vertrek van SHV uit Zuid  
Afrika mag dan in het interna-
tionale krachtenveld een gebeur  
tenis van beperkte omvang zijn  
het toont tegelijkertijd wel aan  
dat we geenszins machteloos  
hoeven te zijn.Dat RARA daarvok  
niet de schoonheidsprijs van de  
AABN en klein links krijgt is  
zowel begrijpelijk als ook niet  
echt belangrijk.  

Zolang kommitees en links ontke  
nen dat er een autonome strijde  
de beweging bestaat, die meer  
als een incident,  
Zolang men niet bereid is om o:  
een gelijkwaardige manier de d  
kussie aan te gaan zonder daar  
de verschillende uitgangspunten  
strategie  et;  perspektief te ontk  
nen,  
26 lang zal het geheel zich bli  
ven afspelen op het nivo van t  
krantenbezorgers die het niet e•  
kunnen worden over de grenzen  
van hun wijkje.  

Van onderen  

Fulco Aurich, namens de AABN,  
konstateert in Bluf! dat  na  onz  
laatste aanslag er een emmer i  
leeggegooid die tot een overstrc  
ming heeft geleid.  
"....het dreigt van kwaad tot  
ger te worden, want onder drul-  
van de in alle hevigheid woede  
diskussie over verscherpt pot itr  
aktivisme, terreurmethoden en  

grenzen van de-demokratie....  
kondigt de -  regering aan dat  de • 

bescherming van nederlandse be. , 

drijven met investeringen in Zu  

Afrika zal worden uitgebreid...  
RARA zou zo een trap in de ru'  
van de boykot beweging hebber  

uitgedeeld.  

Wie trapt nou wie eenlijk  
en waarom?  

Is het niet het nederlandse be-  
drijfsleven dat vette winsten  
maakt in Zuid Afrika?  

• Is. het _niet_dat.zelide_.bedrijfsle  
• • 	 ■ e.••e I.P 



.isti$s gebruikt als de Zuidafri- 
t 

 
Dnse bazen?! 
het niet de nederlandse rege-

'.ing die binnen EG verband via 
,diplomatieke kronkels steeds kiest 
voor een zo beperkt mogelijk pak-
ket van boykotmaatregelen?! 
Is het niet v.d. Broek die zoals 
hij zelf zei zich er voor schaamt 
dat hij in het internationale poli-
tieke forum een ' Don Quichotte' 
zou worden in de strijd voor san- 
k t ies?! 
Is het niet de nederlandse staat 
die bedrijven met Forse belangen 
in Zuid Afrika tegelijkertijd van 
honderden miljoenen voorziet in 
verband met technologiese innova-
tie ;Pr:ilips en Shell)?! 

Het misverstand dat de redenering 
van dhr. Aurich oproept, is dat 
de staat en het bedrijfsleven in 
elkaars armen worden gedreven 
door radikale akties als deze. De 
werkelijkheid is dat de incestueu-
ze en profijtelijke verhouding tus-
sen staat  en bedrijfsleven alleen 
maar duidelijker wordt. Er worden 

nieuwe  bondgenootschappen of 
let .stellingen geschapen, maar 
de reeds bestaande ontvouwen zich 
in volle omvang onder ieders ogen. 
Bijvoorbeeld de dreiging met de 
premieverhoging van elke brand-
verzekering in nederland met een 
soort Zuid Afrika toeslag, is daar-
van een sprekend voorbeeld. Daar-
bij staat niet de reden waarom 
bedrijven hier schade oplopen ter 
diskussie. Niet hun gedane inves-
teringen en gemaakte winsten in 
Zuid Afrika, als onderdeel van de 
onderdrukking. Maar het gaat om 
het veilig stellen van hun positie 
hier in nederland en Zuid Afrika, 
met geldelijke medeplichtigheid 
van iedereen. 
Bij zoveel druk op de ketel valt 
het zorgvuldig geconstrueerde beeld 
van, wollige retoriek en loze betrok-
kenheid in duigen. Wij zouden deze 
onwaskering eerder pure winst wil- 

n toemen. Niet als perspektiefloze 
-V erelendungstheorie, maar om van 
daaruit nieuwe mogelijkheden te 
ontwikkelen tot perspektief en aan-
valspunten in de strijd. 

Terugslag  

Er zit een tweede aspekt aan deze 
'hoe-slaat-dit -op-ons-allen-terug' 
diskussie. 
De angst dat door radikale akties 
een politiek klimaat zou ontstaan 
waarin rechts de kans krijgt om 
.verworvenheden terug te draaien. 
In dit kader zou je dus kunnen 
denken aan stopzetting van de hu-
manitaire steun aan het ANC en de 
subsidie aan anti-apartheidsgroep-
eringen. We willen deze angst niet 
bagatelliseren.  Dat rechts dat zal 
proberen, daarmee door zal gaan, 
is zeker. Aan de andere kant 
voelen we er niets voor om onze 
strategie te  laten bepalen door die 
angst. Alle aanleiding daarvoor 
zat worden aangegrepen: aanslagen 
uitgevoerd door het ANC In Zuid-. 

 Afrika, de noodzaak tot bezuini-
gingen, een forse verkiezingswinst 
voor de VVD, aanslagen in neder- . 

Tana, demonstraties ale op realen 
uitlopen, enz.. Het komt allemaal 
in hun kraam te pas. Want louter 
mechanics zit de verhouding tus-
sen het terugdraaien van verwor-
venheden en een meer offensieve 
strategie niet in elkaar. 

Netzomin als het niet voeren van 
de strijd voor loonsverhoging voor 
werkenden op de lange duur de 
koopkracht voor de minima veilig 
stelt (of andere soortgelijke geide-
ologiseerde solidairiteitsbeginsels) 
zal het uitblijven van radikaal 
verzet de subsidies aan kommitees 
garanderen. Die subsidies zijn kon-
slant in gevaar, eensupermarkt 
meer of minder kan hooguit ge-
bruikt worden als extra aanleiding. 

Een voorbeeld 

Toen een paar jaar geleden gepleit 
werd voor een verbod op de Cen-
trumpartij en andere fascistiese 
klups waren linkse organisaties 
bang dat onder een veranderd po-
litiek gesternte dat soort wetten 
ook tegen links ingezet zouden kun- 
nen worden. De CP moest uitsluit-
end, zo werd betoogd, uitgeroeid 
worden door moeizame overtuiging. 
Terecht Is tegen die opvatting ge-
protesteerd door middel van een 
versterking van het 'illegale' ver-
zet. 
En met sukses. Akties als die in 
Boeket en Kedichem hebben de 
speelruimte van fascisten, de moge-
lijkheden om zich te organiseren, 
verkleind. Angst voor de eigen po-
sitie, die van links, kan onder 
bepaalde omstandigheden omslaan 
in behoudzuchtigheid en parlemen-
tair heen-en-weer gepraat. Waarbij 
niet meer de belangen waar het om 
gaat, de strijd van de mensen om 
leven, zelfbeschikking en recht-
vaardigheid, centraal staan. Maar 
de konservering van het patroon 
der verhoudingen. In dit geval 
dreigt links een betere bewaker 
van recht en orde te worden dan 
rechts. 

Media 

" De politiestaat lijkt met elke ter- 
reurdaad dichterbij te komen" zegt 
R.Huygens in de Waarheid. Anderen 
bevestigen dat door te zeggen dat 
er nu alleen nog maar gesp roken 
en geschreven wordt over terreur 
en terreurbestrijding en niet meer 
waar het eigenlijk over zou moeten 
gaan (AABN in Bluft). 
De aanslagen op de Makro 'terreur-
daden' noemen is ten eerste al een 
onfris staàltje ban woordvervuiling. 
Ten tweede ging het in de media 
de afgelopen tijd toch nog wel over 
iets meer dan dat. Afgezien daar-
van, als verschijnsel op zich is 
dergelijk mediagedrag natuurlijk 
absoluut niets nieuws. Als de vuil-
nismannen staken wordt er na zo'n 
slordige twee dagen alleen nog ge-
schreven over het ophopende vuil. 
Als de Zuid Afrikaanse pers over 
het - ANC spreekt dan heeft ze het 
ook uitsluitend over terroristiese 
kommunisten. 
Het enige  effektieve tegengif  is  



je helder blijft analiseren en be-
richtgeving en hetze van elkaar 
onderscheidt. Dat hetgeen je met 
aanslagen, kampagnes etc. wilt be-
reiken, inzichtelijk en begrijpelijk 
gemaakt wordt. En te bekommenta-
riêren moet zijn voor zoveel moge-
lijk mensen.Daarvoor mag je geen 
mogelijkheid onbenut laten. 
Die mogelijkheden liggen echter 
niet voor het opscheppen. De me-
dia hebben zo hun eigen opvat-
tingen over nieuws en aktualiteit. 
Zelfs de linkse pers lijkt over het 
geheel genomen sinds eind jaren 
60, begin 10 in  een  comateuze toe-
stand te zijn vervallen. Begrippen 
als solidariteit, betrokkenheid en 
partij kiezen zijn tot uitgeholde 
karikaturen verworden. 
Dit geheel is bed roevend, maar 
moet voor mensen met enige media- 
ervaring toch als bekend worden 
verondersteld. 

Repressie  

Laten we de zaken vooral helder 
blijven zien. Van waar toch het 
verhaal dat dit'soort'akties 
rechtstreeks uitmonden in een ver-
scherpte repressie. 
Is  het niet zo dat de toename van 
repressie grotendeels wordt be-
paald door ontwikkelingen buiten 
ons om. De wereld is groter dan 
onze straat, stad of staat. De 
groeiende tegenstellingen om ons 
heen hebben te maken met de ont-
wikkeling van het imperialisme en 
zijn niet alleen terug te brengen 
tot het navo van een al of niet 
juiste strategie van de beweging 
hier. 

De verscherpte politieke en sociale 
tegenstellingen in de derde wereld, 
voortgekomen uit de massale ellen-
de door jarenlange uitbuiting. 0e 
konfrontatie met een daardoor ex-
plosieve situatie in die landen. 
Oe steeds sneller opeenvolgende 
kapitalistiese krises en het ont- 
breken van een militaire overmacht 
om de oorlog op alle fronten tege- 
lijkertijd te voeren. 
Dat zijn -zeer schematies- de ach-
tergronden van de noodzaak voor 
de imperialistiese machten om hier 
in West Europa de voor hun  be-
langrijke projekten door te voeren. 
De ontwikkeling van hoogwaardige 
technologieprojekten op het gebied 
van informalika, telekommunikatie 
en militaire ruimtevaart worden 
met vaart ter hand genomen. Daar- 
voor is een grotere eenwording van 
West Europa op politiek, ekonomies 
en militair vlak van het aller 
grootste belang. 

in dit kader worden ook de zwaar-
tepunten van de repressie ontwik-
keld. 
-de Ausweiss-politiek ten opzichte 

van buitenlanders, één open Eu-
rope,  zonder binnengrenzen maar 
met een hermeties afgesloten bui-
tenmuur, waar geen buitenlander 
meer doorheen komt. 

-één Europees paspoort. 
-de beheersbaarheid van de steden, 

kraakvrij schoongeveegd door de 
.leegstandswet.  iunkv.+ii ,'>,naslet 	 

door het opjaag- en krepeerbele y 
- de internationale terrorismebe-

strijding. 
A 

Daar liggen. hun prioriteiten en 
daar lagen ze allang. Er is geen 
rechtlijnig verband tossen gebruik-
te aktiemiddelen en toenemende re- 
pressie in de zin van oorzaak en 
gevolg. Het is veel meer het totaal 
van faktoren als: effektiviteit -in 
schade en mobilisatie- en de poli- 
tieke krachtsverhoudingen van het 
moment die bepalen wanneer zij 
ervoor kiezen, openlijk het beleid 
ten aanzien van repressie aan te 
scherpen. En onder die kombinatie 
van faktoren kan het aktiemlddel 
wat dan'terreur' wordt, variëren 
van brand, steen tot affiche. 

Wissel op de toekomst  

De huidige fase van het imperialis-
me verscherpt de tegenstellingen 
zowel internationaal als nationaal. 
In Zuid Afrika bevindt de strijd 
zich in de laatste bloedige fase.ln 
de konfrontatie met het moorde-
naarsbewind in Pretoria neemt de 
vrijheidsstrijd dagelijks in kracht 
en omvang toe. 
Hiér uiten de tegenstellingen zich 
in: steeds verdergaande fiexiblli 
sering van de arbeidsverhoudingen, 
verhuisvrouwel ijking van de arbeid 
en de uitstoot van steeds grotere 
groepen mensen. Zoals -huis-
vrouwen, buitenganders, junks, be- 
jaarden, laag- en ongeschoolden en 
de minima, die geen ander perspek 
Lief hebben dan te knokken tegen 
vervreemding, vereenzaaming en 
andere aanslagen op fundamentele 
bestaansvoorwaarden. Wij maken 
daar deel van uit. 

Het één staat niet . los van het  en-
der. Zoals  voor de revolutionaire . 

bevrijdingsstrijd in Zuid Afrika de 
VS en Europa delen zijn van het 
probleem, zo is voor iedereen die 
fundamentele verandering wil, voor 
elke revolutionair, de vrijheids-
strijd in Zuid Afrika een deel van 
de oplossing. Een vrij Azania is 
een overwinning op het imperialis-
me  maar de strijd zal doorgaan. 

'Daar en hier, op alle fronten. 
Wij willen de strijd met iedereen 
voeren, in dte verbondenheid en 
déze samenhang. Om in kollektivi-
telt, in diskussie, met vallen en 
opstaan onze potentiële macht ver-
der te ontwikkelen. Om zo een deel 
te zijn van de oplossing. 

Makula Ledwaba(voorzitter Ccawusa) 
" Als makro hetzij hier,hetzij in 
het buitenland wil overleven dan 
moet de direktie ons betrekken in 
de besprekingen over de  over-
dracht 	 
Ze moeten weten dat als ze hun 
belang zomaar overdoen aan Zuid-
afrikaanse bedrijven zonder ons 
te konsulteren, de anti-apartheids 

•groepen in het buitenland niet met 
hun aanvallen zullen ophouden" 

Revolutionaire 
Anti 
•Racistiese 
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 tegen de 	
:r.,i.:•• , • 	W.  Wwk 

December 1986. Ma de meest drakoniese maatregelen probeerthet Zuid-Afri-
kanse regime de tragedie, de ;ware en bloedige repressie tegen de bevolking 
van Zuid-Afrika letterlijk te verbergen voor de ogen en oren van de wereld. 
Rond Soweto wordt een muur opgetrokken: Er geldt een totaalverbod voor alle 
berichtgeving over de strijd tegen het apartheidsregime. Namen van gearres-
teerde, gemartelde of gedode mensen mogen niet 

meer afgedrukt worden. 
De machthebbers in Zuid-Afrika hebben geleerd van de golf van verontwaardi

-

ging die begin dit jaar de wereld overspoelde ha het uitvaardigen van de 
noodtoestand. En brengen dit (op z'n minst ten dele.effektief) in de prak-
tijk met de jongste maatregelen.: Er zijn geen beelden, er is geen informa-

, 

 tie. De wereld zwijgt zonder toe te zien. De verontWaardiging zakt wag, zo 

ook  de ondersteuning van het verzet. 
	... 	 . 

Om die wurgende stilte te doorbrekenshebben wij akties uitgevoerd in twee 
makro-vestigingen. Ongeveer tegelijkertijd ontstaken wij rOokbommen in de 

bedrijven te Duiven en Amsterdam. 
Wij hopen met -

deze akties tevens de winsten van de lukratieve decemberomzet 

Moedermultinational SHV is ién 
van de Nederlandse bedrijven die uitgebreid flink te hebben  afgeroomd. 

 

zaken blijven doen in en met Zuid-Afrika. 
De belangen in Zuid-Afrika bestaan uit 5 vestigingen van de winkelketen 
makro én aktiViteiten in de steenkoolindustrie middels het bedrijf SSM Coal 
(SA) Ltd. Dit bedrijf is de laatste jaren steeds meer steenkool 

 wit  Zuld-

Afrika gaan importeren (via de Nederlandse SSM). 
Onze akties zijn uitgévoerd in solidariteit met de bevrijdingsstrijd in 
Zuid-Afrika, een strijd tegen het bewind in Pretoria, dat een onderdeel is 

van het imperialistiese systeem. 
 

1 2 1  
a 



AR NEWS  
Het is dat wereldwijde net van politieke en zakelijke belangen dat het 
apartheidsregime tot nu toe overeind heeft gehouden. 
En dat zal blijven doen net zolang tot er een werkbaar alternatief geara-
éerd is. 
Onze akties zijn tevens gericht tegen het imperialistiese systeem als zoda-
nig dat niet alleen in Zuid-Afrika maar overal ter wereld, honger, armoede, 
ondervoeding, ziekte, dood, oorlog en afhankelijkheid creëert. 
Met onze akties willen we da samenhang uitdrukken tussen de strijd hier, 
daar en overal ter wereld. In die samenhang ligt onze drijfveer en onze 
onvoorwaardelijke solidariteit mat de strijdere/stars in Zuid-Afrika. 
Het internationale kapitaal in Zuid-Afrika staat onder zware druk. Aan de 
ene kant de -ondanks de repressie- toenemende kracht van het zwarte verzet, 
aan de andere kant de solidariteitsbewegingen in de rest van de wereld, 
veelal de moederlanden van de multinationals. Onder die druk wordt het 
internationale bedrijfsleven in Zuid-Afrika gedwongen tot enkele ingrij-
penda reorganisaties. 
In slechts enkele gevallen heeft dit geleid tot het werkelijk terugtrekken 
van belangen uit  Zuid-Afrika. Zeer risikodragende investeringen worden niet . 

meer gedaan, of worden ongedaan gemaakt. Daartegenover zien we juist een 
uitbreiding van de strategiese investeringen zoals b.v. in de technologie 
(Philips) en de energievoorziening (Shell). Het zijn deze investeringen die 
de economies., politieke en militaire invloed van het Westen in Zuidelijk 
Afrika groter maken in plaats van kleiner. 
De mat veel tam-tam omgeven zogenaamde uittocht van Amerikaanse bedrijven 
verbergt de derde variant waarin de herstrukturering zich verpakt. Bij 
verdere analyse van de wijze waarop dat 'vertrek' georganiseerd wordt, 
blijkt al bizonder snel dat dit alles niets met terugtrekking van belangen 
te maken heeft en slechts neerkomt op verdergaande "afrikanisering~  van het 
internationale kapitaal. Geldstromen, produktiemiddelen en infrastruktuur 
worden onder verantwoordelijkheid en kontrole van de bezittende klasse in 
Zuid-Afrika gebracht. Arbeidskonflikten worden daardoor gelokaliseerd. 
Waarmee het de bedrijven in Zuid-Afrika makkelijk gemaakt wordt om reorga-
nisaties door te voeren, stakers te ontslaan en het verzet van de arbeiders 
bloedig te onderdrukken. 
De gebeurtenissen bij General Motors spreken wat dat betreft boekdelen. 
Het is duidelijk dat de multinationals op daze manier proberen af te komen 
van da beschuldiging direkt betrokken te zijn bij de onderdrukking. 
De feitelijke macht, de werkelijke klasseverhoudingen blijven onaangetast. 
Middels handelskontrakten, toelevering, afname en opties voor terugkoop, 
blijven de ver-zuid-afrikaanste bedrijven afhankelijk van de multinatio-
nals. 
Sen dergelijks konstruktie betekend geen ekononomiese sanktie maar is een 
manier om de winstkansen te vergroten en de positie van het kapitaal te 
versterken in de eindfase van de strijd die zal leiden tot de omverwerping 
van het apartheidsregieme. Een regelrechte interventie van het kapitaal in 
de strijd voor nieuwe maatschappelijke verhoudingen. 
Een nieuwe poging om de uitkomst van die strijd beslissend te beinvloeden, 
ervoor te zorgen dat de kapitalistiese struktuur overeind blijft. 
Oe laatste tijd zijn er toenemende geruchten en aanwijzingen dat Nede r

-landse multinationals middels gelijksoortige konstrukties zullen gaan pro-
beren hun posities in Zuid-Afrika te verstevigen (b.v. Shell). 
Juist nu willen we daarom met onze akties al diegenen die vechten tegen 
apartheid en imperialisme oproepen om de strijd tegen vestigingen van die 
bedrijven in Nederland te verhevigen. 
Zoals voor de bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika de V.S. en Europa delen zijn 
van het probleem, zo ie voor iedereen die revolutionaire verandering wil de 
bevrijding van Zuid-Afrika eendeel van de oplossing. Het is mogelijk die 
strijd te ondersteunen en de censuur te doorbreken. Tegenover de censuur 
moeten we onze solidariteit plaatsen die alleen maar vorm kan krijgen door 
hier in het Westen alleipolitieke, militaire en ekonomiese instituties te 
bevechten die de onderdrukking daar en hier in stand houden. 
Daarin ligt de gezamelijkheid van de strijden ons perspektief. 

Revolutionaire 
Anti 
Racistiese 
Aktie 

• 
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A U R 0 R A 	 d.d. 13 januari 1987 

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - HK 

Afwezig : -- 

Makro 

De aktiegroep RARA heeft de brandstichting opgeeist. De SHV 
veroorzaakte de nodige deining over de aanslag. Wij steunen 
naar vermogen het gevormde onderzoeksteam. 

13-1-1987 



AURORA  d.d. 16 januari 1987  

Aanwezig: HB - HC - DIB - HE - HSBP - HK 

Afwezig : HBVD - PHBVD - HT 

1. MAKRO 

Met name in Amsterdam en in het zuiden zijn opsporingsteams aan de slag, op 
landelijk niveau is er nog weinig samenhang. Wij stellen onze gegevens en 
analysedeskundigheid ter beschikking. Gezien de grote politieke aandrang 
wordt maandag nader bezien hoe de Dienst haar inspanningen nog zou kunnen 
vergroten. 

16-1-1986 



AURORA 	d.d. 27 januari 1987 

Aanwezig : HBVD - PHBVD - HB - PHG - HD - HE - HSBP - HT - HK 

Afwezig: 

l4akro 
Qel_M 

Er is hel-aasriffen concreet resultaat; ondanks de grote inspanningen, ook in 
eigen huis.  

27-1-1987 



STAFVERGADERING d.d. 30  januari 198 7.  

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB - BC - HD - HSBP - HT - wnd.HEID - 
HPZ - K/Bc - S/O&E - HK 

Afwezig : HE. 

Makro 

Diverse dienstonderdelen hebben bijgedragen aan de grote krachts-
inspanningen ter assistentie bij het opsporingsonderzoek. 



Ç#Ç 
RARACC 

WIJ VOEREN EEN RECHTVAARDIGE STRIJD TEGEN HET VERDERFELIJKE RACSISME VAN NEDERLANDSE BEDRIJVEN 

DIE FILIALEN IN ZUID AFRIKA HEBBEN. 

EEN VAN DEZE BEDRIJVEN IS DE MAKRO, TEGEN DIT BEDRIJF DAT VERDERFELIJKE WINSTEN MAAKT OVER DE 

GEKNECHTE RUGGEN VAN ONZE GEKLEURDE MEDEMENSEN IN ZUID AFRIKA, HEBBEN WIJ ONLANGS ZEER GESLAAGDE 

AKTIES ONDERNOMEN, MET  ALS RESULTAAT DAT ZIJ HUN AKTIVITEITEN SPOEDIG ZULLEN GAAN STAKEN  ALDAAR.  

WIJ, VAN RARA EN ONZE BROEDERS VAN DE'CCC HEBBEN DEZE GERECHTVAARDIGDE .AKLTIEGOED. VOLBRACHT  EN 

EEN VASTSTAANDE OVERWINNING BEHAALD OP HET VERDERFELIJKE RASCISME VAN DE MULTINATIONALS IN BELGIE 

EN NEDERLAND. 

WIJ WETEN DAT DE POLITIE - BVD - RIJKSWACHT  - BOB -- CRI ETC. ONVERMINDERD DE ONRECHTVAARDIGE 

JACHT OP ONS VOORTZET, DOCH WIJ ZIJN ONGRIJPBAAR EN  ONZICHTBAAR  VOOR ALLE POLITIE DIENSTEN ! 

WIJ EISEN DAT ALLE OPSPORINGSINSTANTIES IN NEDERLAND EN BELGIE PER HEDEN STOPPEN MET HUN ZIN - 

LOZE AKTIES OM ONS TE LOKALISEREN  EN  OP TE SPOREN. 

WIJ WETEN DAT ZIJ NIET ZOMAAR UIT VRIJE EIGEN BEWEGING ZULLEN STOPPEN MET ZC:KEN, DAAROM HEBBEN 

WIJ UNANIEM BESLOTEN EEN NIEUW VOORBEELD TE STELLEN ALS TEKEN -DAT "WIJ" EN NIET  "ZIJ" HET  VOOR 

HET ZEGGEN HEBBEN, DAT  WIJ DE EISEN KUNNEN EN ZULLEN STELLEN, EN DAT NU OOK WEDEROM GAAN DOEN ! 

WIJ ZULLEN ALS STRAFMAATREGEL EEN GEBOUW VAN DE JUSTITIE/POLITIE DOEN EXPLODEREN IN LEN HAAG -

NEDERLAND, EEN VAN DE VOLGENDE DRIE GENOEMDE GEBOUWEN ZAL DIENEN ALS VOORBEELD, TW. HET PALEIS 

VAN JUSTITIE AAN DF JULIANA STOLBERGENLAAN IN DEN HAAG, MET PALEIS VAN DE HOGE RAAD DIR NEDERLAN- 

DEN AR HET PLEIN IN  DEN HAAG  OF HET MINISTERIE VAN JUSTITIE TE DEN HAAG AAN DE SCHEDELDOEKENHAVEN.. 

WIJ HEBBEN REEDS DEZE WEEK EXPLOSIEVEN GEPLAATST OP EEN VOOR DE EOD UIT CULENBURG ONVINDBARE PLAA 

TS, DIT IN DE DRIE GENOEMDE GEBOUWEN. DEZE EXPLOSIEVEN ZULLEN ONMIDDELLIJK ONTPLOFFEN ALS MEN DEZ 

E TE DICHT ZAL NADEREN, DAAR ZIJ ZIJN VOORZIEN VAN RADIOGRAFISCHE AFSTAND ONTSTEKENINGEN EN  WARM-

TESENSOREN-DIE ONMIDDELLIJK REAGEREN1ALS MEN BIJ DE EXPLOSIEVEN TE DICHT IN  DE BUURT KOMT. 

DAAR  WIJ BESLIST  GEEN MENSELIJKE SLACHTOFFERS WILLEN MAKEN, ER  IS AL MEER DAN GEVOEG ONSCHULDIG. 

BLOED GEVLOEID IN EN DOOR ZUID AFRIKA, RADEN WIJEENIEDER AAN UIT DE BUURT VAN DEKEXPLOSIEVEN TE 

BLIJVEN OP  DINSDAG 27 JANUARI, WOENSDAG 28 JANUARI  of DONDERDAG  29 JANUARI AS . WIJ WILLEN ONS NI 

ET ZOALS DE KLM - PHILIPS - NED LOYDD EN DE NEDERLANDSE EN BELGISCHE REGERING SCHULDIG MAKEN AAN 

BLOEDSTEUN VAN HET MTSDAT)TO,R gKffFM TN ZTrin 7TPTVA  



WIJ STELLEN VERDER AIS ONVERBIDDELIJKE EIS DAT HET NÍVEAU VAN AMBASSADEUR TUSSEN NEDERLAND EN DE 

REPUBLIEK VAN ZUID AFRIKA TERUGGEBRACHT MOET WORDEN TOT DAT VAN ZAAKGELASTIGDEN, AAN BEIDE ZEIDEN. 

WIJ STELLEN VERDER DAT DE KIM, PHILIPS, EN DE  NED LOYDD ZICH BINNEN DE TWEE MAANDEN TERUGTREKT  UI 
 T ZUID AFRIKA, DAAR ZIJ ANDERS HET ZELFDE LOT KUNNEN VERWACHTEN ALS DE MAKF.O, DIT IS ONONTKOOMBA- 

WIJ ZULLEN MEDEDELEN WAAR. DE EXPLOSIEVEN GEPLAATS ZIJN, EN  HOE ZIJ  VEILIG OITSCHADELIJK GEMAAK KUN-

NEN WORDEN ALS MEN AS DINSDAG IN DE TELEGRAAF OP DE VOORPAGINA MET EEN DIK ZWART KADER OMLIJNDE 

ADVERTENTIE ZAL DOEN PLAATSEN OVER TWEE KOLOMMEN MET DE VOLGENDE TEKST. IN KAPITAAL LETTERS: "HET 

RACSISME IN ZUID AFRIKA IS  EEN VERDERFELIJKE ZAAK" •• 

ZO  OOK ZAL DE KLM, PHILIPS, NED LOYDD EN DE NEDERLANDSE REGERING MOETEN LATEN BLIJKEN DAT ZIJ OP 

ZEER KORTE TERMIJN VERTREKKEN UIT ZUID AFRIKA. 

ALS BLIJ!C  VAN  ONZE GOEDE WIL  GEVEN WIJ  DE PLAATSEN VAN. DE EXPLOSIEVEN AAN VIA BRIEFPOT EN  FOTOS 

MAAAAAAAAAAR MEDE ALS  BLIJK DAT HET ONS ZEER  ERNSTIG BEDOELD IS ZULLEN  WIJ ALS "WAARSCHUWING" EEN 

VAN DE BOVENVERMELDE GEBOUWEN LATEN EXPLODEREN, OPEEN VAN LE DRIE DAGEN, DINSDAG, WOENSDAG OF 

DONDERDAG, WIJ HOUDEN VERDER KONTAKT VIA DIT SOORT MEDEDELINGEN VAN ONS HOOFDKWARTIER., OOK OP 

PAPIER VAN DIT ZELFDE FORMAAT EN IN  HET  ROOD MET HOOFDLETTERS GETYPT ! 

CCC 

REVOLUTIONAIRE ANTI RASCHITISCHE AXTIE 

PS. DIT PAPIER EN ENVELOPE/POSTZEGELS IS VOLKOMEN VRIJ VAN VINGERAFDRUKKEN ETC- ETC- EN LEUS 
DIKOMEN ONBRUIKBAAR VOOR DE DAKTELOSKOPISCHE DIENST - TOD ETC. 



w 
Geen enkele macht doet ongevraagd concessies. Zomin ale dat 
ooit gebeurd is, zomin zal het in de toekomst gebeuren. 
Vind uit waar een volk zieh gewillig aan zal onderwerpen en 
je weet precies hoeveel onrecht en kwaad het zal ondergaas. 
get zal niet eindigen voor er, met woorden, geweld, of met 
bride, verzet geboden wordt. Noe ver tirannen kunnen gaan 
wqrdt al vooruit bepaald door de duidzaamheid van hen die 
onderdrukt worden. " 

Kenneth S. Clark. 

Omdat woorden niet helpen ie besloten vannacht aller te gaan 
tot ektie bij het filiaal van de $AKRO te Nuth. 
De MARCRO ;.e een onderdeel van de Steenkolen HandelaVeréniging. 
De SITY drijft bardel met  en investeert in Zuid-Afrika willeae 

en wetens de weerzinwekkende praktijken van het witte rasais.- 
tieohe regime en de legitieme eieen van het zwarte verzet tot 
totale boycot. Een apattheide regiem dat geboyoot moet warden 
omdat het dagelijks mensen zonder nrocee opsluit en versoord. 
Een anattheide regiem dat vele miljoenen mensen onderdrukt, 
verdient geen enkele steun van niemand. 
Fen bedrijf zoals de SHV die winsten maakt door gebruik te  ma-

ken  van een fascistoïde eteatsapparaat die uitbuiting en meedo-
genlose onderdrukking tot Wet verheit verdient geen enkele 

steun  en sal zolang zij hun beleid niet weinigen moeten in- 
staan voor de gevolgen. 

Revolutionaire' 
Anti 

 rasciatisahe 
Arie 

A.N. De SHY zit in Zuid-Afrika niet 'voor het eerst fout, 

ten tijde van nazi-Duitsland was zij ook tout. 

Dat dat  Met kon, daarover is iedereeen het eens, 

alleen ie dit lots verder weg. 



RNOR• 

AU R 0 RA d.d. 3 februari 1987.  

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - PHE - HT - HSBP - HR. 

Afwezig : 

RARA 

Alle inspanningen ten spijt is er nog geen resultaat. 
Onder de grote politieke druk ontwikkelt de politie initiatieven welke 
onze aandacht verdienen. 
Ook Philips zou volgens persberichten een dreigbrief van RARA ontvangen 
hebben; ook de deskundigen van CRI en BVD moesten dit uit de krant 
vernemen. 

3-2-1987 



Hoe bereiken we een totale boykot van 
het apartheidsregiem in Zuid-Afrika - 
en  wat voor rol kunnen verschillende 
anti-apartheidsakties hierin spelen. 
Twee weken geleden een diskussie- 
bijdrage van de AABN, die vondt dat 
een iprede boykotbeweging door de 
middelen van de RARA in de vielen 
wordt gereden. Deze week een reaktie 
van de RARA. 
Andere meningen zijn welkom! 

spelen op het nivo van twee krantebe-
zorgers die het niet eens kunnen wor-
den over de grenzen van hun wijkje. 

Over terreur, Januari 1987 

Van onderen 
F ake  Aeric)), namens de AABN, kon- 
stateert In Bluf! dat na onze laatste 
aanslag er een emmer is leeggegooid 
die tot een overstroming heeft geleld. 
".... het dreigt van kwaad tot erger te 
worden, want onder druk van de in alle 
hevigheid woedende diskussie over ver-
scherpt politiek aktiviame, terreurme-
thoden en de grenzen van de demokra-
tie ..„ kondigt de regering aan dat de 
bescherming van Nederlandse bedrijven 
met investeringen in Zuid Afrika zal 
worden uitgebreid...." RARA zou zo een 
trap in de rug van de boykotbeweging 
hebben uitgedeeld. 
Wie trapt nou eigenlijk wie en waarom?  
Is het niet het Nederlandse bedrijfsle-
ven dat vette winsten maakt In Zuid 
Afrika?! 
Is het niet datzelfde bedrijfsleven dat 
de zwarte arbeiders/eters net zo  reds-
ties  gebruikt als de Zuidafrikaanse ba-
zen?! 
Is het niet de Nederlandse regering die 
binnen E.G.verband via diplomatieke 
kronkels steeds kiest voor een zo be-
perkt mogelijk pakket boykotmeatrege-
len?! 
Is het niet Van den Broek die zoals hij 
zelf zei zich er voor schaamt dat hij 
in bet Internationale politieke forum 
een 'Don Quichotte' zou worden in de 
strijd voor sankties?! 
Is het niet de Nederlandse staat die 
bedrijven met forse belangen  in Zuid 
Afrika tegelijkertijd van honderden mil- 

Onder Zuidafrikaanse aanvoering wordt door de SWAT? (Zuid-
:. estAfrrikeanee -Territoriale Strijdkrachten) 'n inval uitgevoerd 
in Angola. 
Tot zo'n 100 ka. in Angola gaat de moordpartij door, seer 
ion 120 doden worden achtergelaten. 

Nederland !n rep en roer. Voor de derde keer brandt 
een super-supermarktvan de SHV - te Nuth - af. 
"Er knaagt zuur aan de wortels van de demokratie" 
verklaart minister Korthals Altes. 

0e Zuidafrikaanse regering verscherpt de censuur. Publikatie 
van  "welke zaak dan ook' kan verboden worden en 'het verde-
digen, prijzen of trachten te rechtvaardigen' van de kam pag- 
nes, projekten of akties van onwettige organisa ties sla het 
A NC wordt tot een misdaad. Berichten over de peychiese  We-
handeling van politieke gevangenen vellen in dezelfde katego-
rie. 

"Terreur loont" hullen de kommentatoren als de SHV 
aankondigt zich uit Zuid-Afrika terug te trekken. Minis-
ter Van den Broek benadrukt dat in het buitenland niet 
de indruk gewekt mag worden dat Nederland niet pal 
staat tegen terreur. 

Arie Zuidafrikaanse zwarte politieagenten in speciale dienst 
schieten hun geweren leeg op de zwarte bevolking van een 
township bil Kaapstad. gevolg: 4 doden., 

De reorganisatie van de opsporingsdiensten komt in die-
kussie. Kamerbreed links tot rechts vindt dat allee op 
alles gezet moet worden om de daders van 'terreur'ean 
slagen op de Makro's te  arresteren.  

Kopzorgen  

Niet alleen de overheld en het bedrijfs-
leven hadden de afgelopen maand veel 
aan hun hoofd. Ook binnen links, onder 
betrokkenen bij de anti-apartheidsstrijd 
laait de diskussie hoog op. Zich koncen-
trerend op een aantal punten 
- dit soort akties zou afleiden van 

waar het uiteindelijk om gaat. Over 
luid Afrika en de apartheid wordt 
niet meer gepraat en het gaat zelfs 
van kwaad tot erger nu de Nederland-
se regering overweegt bedrijven met 
belangen in Zuid Afrika direkt te 
steunen (AABN In Bluf I) 

- dit soort akties zijn een trap in de  
rug van de in de loop der laren op-
gebouwde bovkotbeweging, die zich 
juist wil enten op brede maatschap-
pelijke steun. Samen met de bonden, 
partijen, etc. organiseer Je zo'n boy-
kot. Groepen als RARA hebben voor-
hoedepretenties en zijn met hun bom-
en brandaanslagen net zo schadelijk 
als de struisvogelpolitiek van de re-
gering (AABN in Bluf!) 
de gehele linkse beweging wordt hier-
door gekriminaliseerd, de politiestaat 
lijkt met elke 'terreurdaad' dichterbij 
te komen. Dat zal alle mensen tref-
fen die zich inzetten voor een recht-
vaardiger maatschappij (R. Huygens 
in De Waarheid). 

- Het zin _geen. anti-apartheidsgroepen  
die achter dergelijke akties zitten. 
Het zijn groepen die Zuid Afrika tot 
aktieterrein kiezen omdat dear het 
onmenselijke gezicht van het westerse 
bedrijfsleven het duidelijke zichtbaar 
wordt. (S. Boegra in Elsevier) 

Wij vatten deze kritiekpunten tegelijker-
tijd op als evenzovele vragen en willen 
met deze reaktie de diskussie een ver-
dere. impuls geven. 

T.V. demokratie 
Wat in de eerste plaats opvalt Is de 
grote

rompenhi 
ideologiese krampachtigheid 

 i o e  ondertoon  (of 
bovenstroom) de reakties kenmerkt. Je 
doet 6f ektlef mee aan de door de 

kommitees georganiseerde boykotaktles 
of je 'mag' niks doen. Op straffe van 
diskwalifikatie met het stempel 'politiek 
schadelijk' wordt loyaliteit geeist. 

Het (ijkt niet alleen maar is een nogal 
botte en niet reshetiese ontkenning van 
het feit dat er in de afgelopen jaren 
groepen zijn ontstaan die een andere 
opvatting hebben over de strategie van 
de anti-apartheld.strijd in het westen, 
de bakermat en broedplaats van racisme 
en Imperialisme. 
Groepen die geenszins wild om zich 
heen slaan of met onwillekeurige stuip-
jes proberen slechts hun 'onvrede' met 
deze maatschappij tot uitdrukking te 
brengen. Maar die in een aantal jaren 
een eigen strategie en praktijk hebben 
opgebouwd.  Dat deze ontwikkeling ge-
veetigd links en de kommitees irriteert 
is duidelijk. Ze hebben er geen doorslag- 
gevende kontrole op en kunnen niet 
met het wondermiddel van de parle-
mentaire diskussie de ontwikkeling in 
de hand houden. 
Onze strategie e in wezen kompromis-
loos en ook anderszins, middels b.v. 
subsidies of via lobbies zijn we onaf-
hankelijk van gevestigd links. 

De uiteindelijke scheidslijn wordt getrok-
ken door de kwestie van het parlemen-
tarisme. Gevestigd links • eksepteert de 
grenzen van de parlementai re  demokra-
tie en probeert in het uiterste geval 
om de grenzen door het parlement zelf 
te laten verleggen. Bij heftige konflik-
ten beslist de (hoofdschelds)rechter. 
WIJ stellen die grenzen niet ter diskus-
ele, we aksepteren ze nlet. Onze stra-
tegle tegen de apartheid wordt niet be-
paald door die opgelegde grenzen, maar 
door de imperialistiese verhoudingen, 
die de aorta van het apartheidssysteem 
zijn. Vanuit hier, In Nederland, zijn er 
in dat krachtenveld wel degelijk objek-
tleve en ook kwetsbare zenuwcentra 
te onderscheiden (Daaruit vloeien onze 
akttedoelen en methodes voort.) 

SBoegra sleet in Elsevier niet helemaal 
de plank mts als hij stek  dat we ".. 
Zuid Afrika tot ektieterrein .., kiezen 
... omdat daar het onmenselijke gezicht 
van een deel van het  westerse  bedrijfs-
leven het duidelijkst zichtbaar wordt". 
Wij zouden het liever lets anders willen 
stellen: Gezien de specifieke historien 

 banden tussen Zuid Afrika en Nederland 
- gekonfronteerd met de beestachtige 

onderdrukking van de zwarte bevol-
king in Zuld Afrika door het witte 
minderheidsbewind, 

- en vanuit de opvatting dat het apart-
heidsbeleld niet slechts gezien moet 
worden als een witte superioritelta-
waan, maar als een - lange tijd - 
zeer winstgevend onderdrukkingsme-
chanisme, 

- funktionerend binnen kapitellstbee 
verhoudingen als onderdeel van het 
wereldwijde net van politieke en za-
kelijke belangen 

is voor anti-Imperialisten hiér, het ver-
zet daartegen een onontkoombaar en 
wezenlijk onderdeel van de strijd. 

Daarnaast - maar daarin claimen we . 

absoluut geen eksklusivltelt willen we 
door  onze akties ook laten zlen dat er 
In een t.v. demokratie als de nederland-
se wel degelijk meer mogelijk is  dan 
een gedwongen keuze tussen je schikken 
in Je lot of dringend maar vooral be- 
leefd vragen om verandering. 
Pvertrek van SHV uit Zuid Afrika 
mag dan In het Internationale krachten-
veld een gebeurtenis van beperkte om-
vans zijn. Het toont tegelijkertijd wel 
aan dot wo geenszins machteloos hoe-
ven te zijn. Dat RARA daarvoor niet 
de schoonheidsprijs van de AABN en 
klein links krijgt is zowel begrijpelijk 
als odk niet echt belangrijk. 
Zolang kommitees en links ontkennen 
dat er een autonome strijdende bewe-
ging bestaat, die meer is den een inci-
dent, 
zolang men niet bereid is op een gelijk 
waardige manier de diskussie aan te 
gaan zonder daarbij de verschillende 
uitgangspunten, strategie en perapektief 
te ontkennen, 
zótang zei het geheel zich blijven af- 



ELS VAN DE DEMOKRATIE  
boenen voorziet In verband met techno-
loglese innovatie (Philips en Shell)7!  

Het misverstand dat de redenering van  
dhr. Aurich oproept, is  dat de staat en  
het bedrijfsleven In elkaars armen wor-
den gedreven d66r redikale akties als  
deze. De werkelijkheid is dat de Inces-
tueuze en profijtelijke verhouding tussen  
staat en bedrijfsleven alleen maar d ui

-delijker wordt. Er worden geen nieuwe  
bongenootschappen of tegensta i7hi n  
geschapen, maar de reeds bestaande  
ontvouwen zich In volle omvang onder  
ieders ogen.  
Bijvoorbeeld de dreiging met de premie-
verhoging van elke brandverzekering In  
Nederland met een soort Zuid Afrika  
toeslag is daarvan een sprekend voor-
held.  Daarbij staat niet de reden  
waarom bedrijven bier schade oplopen  
ter diekusaie. Niet hun gedane investe-
ringen en gemaakte winsten in Zuid  
Afrika, als onderdeel van de onderdruk-  
king. Maar gaat het om het veilig stel-
ten van  hun positie hier In Nederland  
en Zuid Afrika, met geldelijke mede-
plichtigheid ven iedereen.  
Bij zoveel druk op de ketel vale het  
nrgvuldig gekonstrueerde beeld van  

vare retoriek en loze betrokkenheid  
en.  

Wle _ouden deze ontmaskering eerder  
pure winst willen noemen. Niet ale per-
spektlefloze Verelendungatheorie maar  
om van daaruit nieuwe mogelijkheden  
te ontwikkelen tot perspektief en aan-
valspunten In de strijd.  

Terugslag  

Er zit een tweede aspekt aan  deze  
"hoe-slaat-dlt-op-ons-ellen-teruge antes- 

cie. De angst dat door radikale akties  
een politiek klimaat zou ontstaan waar-
in rechts de kans  krijgt om verworven-
heden terug te draaien. In dit kader  
zou Je dan kunnen denken aan stopzet-
ting van de humanitaire neon  aan het  
ANC en de subsidie aan anti-epartheids  
groepen. We willen deze angst niet ba-
gatelliseren. Dat rechts dat zal probe-
ren, daarmee door zal gaan, Is zeker.  
Aan de andere kant voelen we er niets  
voor onze strategie te laten bepalen  
door die angst.  
Alle aanleiding sal daarvoor worden aan-
gegrepem aanslagen uitgevoerd door het  
ANC in Zuid Afrika, de 'noodzaak' tot  
bezuinleen, een forse verkiezingswinst  
voor de VVD, aanslagen In Nederland,  
demonstraties die op rellen uitlopen,  
enz. Het komt allemaal In bun kraam  
te pes. Want louter mechanise zit de  
verhouding tussen het terugdraaien van  
verworvenheden en een neer offensieve  
strategie niet In elkaar.  
Netzomin als het niet• voeren van de  
strijd voor loonsverhoging door werken-
den op de lange duur de koopkracht van  
de minima vellig stelt (of andere soort-
gelljke geTdeolgiseerde •soliderlteltebe-
ginsale) zal het uitblijven ven radikaal  
verzet de subsidies a an  komitees garen-
doen. Die subsidies zijn konstant  1n 
gevaar, een supermarkt meer of minder 
kan hooguit gebruikt worden als extra  
aanleiding.  

Zen voorbeeld  

Toen een jaar geleden gepleit werd  
voor een verbod op de Centrumpartij  
en andere fascistlese clubs waren linkse  
organisaties bang dat coder een veran-
derd politiek gesternte dat soort wetten  
ook tegen links ingezet zouden kunnen  
worden. De CP moest uitsluitend, zo  
werd betoogd, uitgeroeid worden door  
moeizame overtuiging. Terecht is tegen  
die opvatting geprotesteerd door middel  
van een versterking van  het 'Illegale'  
verzet. En met suttees. Akties als die  
in Boekel en Kedichem hebben de speel-
ruimte van  fasclste; de mogelijkheden  
om zich te organiseren, verkleind.  
Angst voor de eigen positie, die van  
links, kan onder bepaalde omstandighe-  
den omslaan in behoudzuohtlgbeid en  
parlementair heen-en-weer gepraat.  
Waarbij niet meer de belangen waar  
het om gaat, de strijd van mensen om  
levee,  zelfbeschikking en rechtvaardig-
held centraal staan, maar de konserve-
ring van het patroon der verhoudingen.  
In dat geval dreigt links een betere be-
waker recht en orde te worden dan  
rechts.  

Media  

"De politiestaat lijkt met elke terreur-
dead dichterbij te komen" zegt R. Huy-
gens In De Waarheid. Anderen bevesti-
gen dat door te zeggen dat er nu al-
leen nog maar gesproken en geschreven  
wordt over terreur en terreurbestrijding  
en niet meer waar het eigenlijk over  
zou moeten gaan.  (AABN In Bluft)  
De aanslagen op de Makro's 'terreurda-
den' noemen Is ten aerate al een onfrle  
staaltje van  woordvervulling. Ten twee-
de ging het in de media de afgelopen  
tijd toch nog wel over  lets  meer dan  
dat. Afgezien daarvan, ab verschijnsel  

lijk absoluut 	uws.ks Ne 	
^ natuur  

Als de vuilnismannen staken wordt er  
na zo'n slordige twee degen alleen nog  
geschreven over het ophopende  vuil. 
Als de Zuldafrikaanse pers over het  
ANC spreekt heeft ze het ook uitslui-
tend over  te roristlese kommunisten.  
Het enige effektieve tegengif  Is  dat  
Je helder blijft analyseren en berichtge-
ving en hetze van  elkaar onderscheidt.  
Dat hetgeen le met aanslagen, kampag-
nee etc.  wilt bereiken inzichtelijk en  
begrijpelijk gemaakt wordt. En te be-
kommentariren moet zijn voor zoveel  
mogelijk mensen. Damvoor mag Je geen  
mogelijkheid onbenut laten.  Dle moge-
lijkhden liggen echter niet voor het op-
scheppen. De media hebben zo hun al-
gen opvattingen over nieuws en aktuell-
telt. Zelfs de 'linkse' pers lijkt over  

het geheel genomen sinds eind War  
begin 70'er jaren In een comatueuze  
toestand te zijn vervallen. Begrippen  
als solidariteit, betrokkenheid en partij  
kiezen zijn tot uitgeholde karikaturen  
verworden. Dit geheel is bedroevend  
maar moet voor meesen met etage me-
dia-ervaring toch als bekend veronder-
staid  worden.  

Repressie  

Laten we de zaken vooral helder blijven  
zien. Vanwaar toch het verhaal dat dit . 

'soort' ekties rechtstreeks uitmonden  
in een verscherpte repressie. Is  het niet  
zo dat de toename van repressie groten-
deels gordt bepaald door ontwikkelingen  
bulten ons  om. De wereld is groter dan  
onze straat, stad of stoat. De groefende  
tegenstellingen om ons heen hebben te  
maken met de ontwikkeling van het im-
perialisme en zijn niet alleen terug te  
brengen tot het nivo van  een al of niet  
juiste strategie van de beweging hier.  
De verscherpte politieke en sociale te-
genstellingen in de derde wereld, voort-
gekomen uit de massale ellende door  
jarenlange uitbuiting. De konfrontatie  
met een daardoor eksplosleve situatie  
in die landen. De steeds sneller opeen-  
volgende kepitalistlese krlses en het  
ontbreken van een militaire overmacht  
om de oorlog op  alle  fronten tegelijk  
te voeren.  
Die zijn - zeer achematies - de achter-
gronden van  de noodzaak voor de impe-  
rialistiese machten om hier In Wen Eu-
ropa de voor hun belangrijke  projekten  
door te voeren.  
De ontwikkeling van  hoogwaardige tech-
nologleprojekten op het gebied van in-
formatike, telekommunikatle aa Militai-
re  ruimtevaart worden met vaart ter  
hand genomen. Daarvoor is een grote  
áénwording van Europa op politiek, eko-
nomies en militair vlak van  het aller-
grootste belang.  
In dit kader worden ook de zwaarte-
punten van  de  repressie ontwikkeld,  
- de Auswelss-politlek ten opzichte van  

buitenlanders, Mn open Europa, ren-
der  binnengrenzen maar met een her-
mades afgesloten buitenmuur waar  
geen buitenlander meer doorheen  
komt.  

- Alin Europees paspoort  
- de beheersbaarheid van  de steden,  

kreekvrlj schoongeveegd door  de leeg-
standswet, junkvrU  gemaakt door het  
opjaag en krepearbeleld.  

- de Internationale terroriamebestrijding  
daar liggen hun prioriteiten en daar la-
gen ze allang. Er ' is giin rechtlijnig  
verband tussen gebruikte aktiemlddelen  
en toenemende repressie In do zin van  
oorzaak en gevolg. Het le veel meer  
het totaal van  faktoren els: effektivl-  
telt - in schade en mobilisatie - en de  
politieke krachtsverhoudingen van het  

moment die bepalen wanneer zij ervoor  
kiezen openlijk het beleid ten aanzien  
van repressie aan  te scherpen. En onder  
die  kombinatle van faktoren kan het  
aktlemidddel wat dan 'terreur' wordt,  
varieren van brend, steen tot af fiche.  
Wissel op de toekomst  

De huidige fase van  het Imperialisme  
verscherpt de tegenstellingen zowel in-
ternetlonail  *Is  nationaal. In Zuid Afri-
ka bevindt de strijd zich in de laatste  
bloedige fase. In de konfrontatie met  
het moordenaarsbewind in Pretoria  
neemt de vrijheidsstrijd dagelijks In  
kracht en omvang toe.  
Hier uiten de tegenstellingen zich Ins  
steeds verdergaande flekslbillsering van  
de arbeidsverhoudingen, verhuisvrouwe-
taking van de arbeid  re  de uitstoot van  
steeds grotere groepen mensen, zoals  
- hula vrouwen, buitenlanders, junks,  
bejaarden, laag- en ongeschoolden en  
de minima, die geen ander perspektief  
hebben den te knokken tegen vervreem-
ditgyereenzeming en andere aanslagen  
op fundamentele bestaansvoorwaarden..  
Wij maken daar deel van  ult.  
Het Mn staat niet los van  het ander.  
Zoals voor de revolutionaire bevrijdings-
strijd in Zuid Afrika de VS en Europa  
delen zijn van het probleem, zo le voor  
Iedereen die fundamentele veranderingen  
wil, voor elke revolutionair, de vrljhelds-
strijd in Zuid Afrika een deel van de  
oplossing. Een vrij Azania la een over-
winning op het Imperialisme, meer de  
strijd zal doorgaan. Dear en hier, op  
alle fronten.  
Wij w alen die strijd met Iedereen voe-
ren, in die verbondenheid en daze sa-
menhang. Om In f{ollektivltelt, In dis-
kuesle, met vallen en opstaan onze po-
tentléle macht verder te ontwikkelen.  
Om zo een deel te zijn van de oplos-
sing.  

Makule Ledwaba (voorzitter Ccewusa):  

als NOro hetzij bier. hetsij in het  
buitenland uil overleven  dan coat  
de direktie ene betrekken in de be-
apraidngen over de overdracht  .. 
Ze coaten weten dat ale ore hun be-
lang zocaar overdoen een Zuldafii-
keense "bedrijven zonder one te kon-'  
sulteren, de anti-aparthddegroepen  
in bet buitenland Wet set hun  aan-
vallen sullen ophouden"  

Revolutlonatre  
Anti  

Racistiese  

Aktie.  9  
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Toekomst Makro-personeel hangt van 
verzekering af 
Die zaterdag gaat de telefoonvan Mieke Kisters al om half zes 's ochtends 
over. Ze ligt dan nog in  bed.  Maar al snel is ze klaarwakker. Even later 
staat ze buiten. In Nuth. Kijkend hoe het Makro4 liaal waar ze werkt in 
de as wordt gelegd.  In  een paar uur tijd staat heel het personeel zich aan 
de vlammen te vergapen. Mieke: „lk heb heel wat taferelen gezien. Veel 
emoties. Mensen die schreeuwden „dit kan toch  niet"." 
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O ok Ton Walda werkt bij de zelfbe-
dieningsgroothandel in Nuth. H ij  is 
er ook voorzitter van de OR. ,Je 
voelt woede en machteloosheid. Bij 

ons is het merendeel van het personeel ou-
der dan 35 jaar. Die mensen vragen zich in 
deze tijd af ,wat gaat er nu met ons gebeu-
renr. Op het moment van de brand waren 
we nog verzekerd. Daarom zei ik ,geen zor-
gen, we bouwen wel weer een nieuwe Makro 
op". Maar twee dagen later is de verzekering 
opgezegd." 

Verzekeringen. Dat woord valt om de vier 
zinnen als je met Ton Walda en Mieke Kis-
ters praat. Als het bedrijf maar weer verze-
kerd kan worden. Dan zijn zij, en hun kolle-
ga's, verzekerd van hun baan. 

Van de 280 werknemers van Makro Nuth 
zit zeventig procent op het moment thuis. 
Met een tijdelijke WW-uitkering. Begin 
maart kunnende meesten weer aan de slag 
in een noodvestiging. Voorlopig. Voor de toe-
komst houdt iedereen zijn hart vast. 

Enkele feiten op een rijde. Moederbedrijf 
van de Makro, SHV, trekt zich terug uitZuid-
Af►ika onder druk van de terreur. De SHV 
besluit dit nadat drie Makro-vestigingen in 
zestien maanden tijd in de as zijn gelegd. De 
aktiegroep Rara noemt zich de verantwoor-
delijke. Reden: de zakelijke banden van 311V 
met Zuid-Afrika 

De schade bedraagt honderdvijftig mil-
joen. Het grootste deel daarvan komt op 
rekening van de verzekeraars. Eén van de 
verzekeringsmaatschappijen — een Britse 
haakt echter  at  Hierdoor zijn de Makro-
vestigingen maar voor vijftig procent verze-
kerd. En die verzekering loopt aan het eind 
van dit jaar aL 

Ton Waldar ,Het enige wat ons  nog bezig-
houdt, is ,wie verzekert ons? Geen enkele 
maatschappij, over de hele wereld, wil ons 
hebben." 

De SHV schat het huidige risiko op zo'n 
honderd miljoen gulden. En dat kan nog 
venter  oplopen.  Ms  de verzekeraars blijven 
weigeren, is het de vraag of SHV dat risiko 
voor eigen rekening durft te nemen. Zoniet, 
dan staande 2800 banen bij de Makro-vesti-
gingen op het spel. 

,Alle medewerkers van de Makro-vesti- 

Vóór de puinresten van de Makro in Nuth. 
V.I.n.r. direkteurVan  Welsch, Ton Weida  en. 

Mieke Kisters. 

gingen en van het hoofdkantoor verkeren in 
onzekerheid over de toekomst," zegt voorzit-
ter  van de Groepsondernemingsraad (GOR) 
Joop Vree. ,Het zit in de bedrijven als een 
verborgen kwaal." 

De verzekeraars zijnde politieke terreur-
daden zat. Ze zijn de grote schade beu, en 
willen dat er een speciaal fonds in het leven 
wordt geroepen. Personeel en direktie van 
de Makro richten hun hoop al langer op een 
waarborgfonds zoals dat m Engeland en 
Spanje bestaat. Door premies van bedreien 
kan het fonds de risiko's dekken van poli-
tieke terreurdaden die niet te verzekeren 
zijn. De overheid moet hierbij garant staan. 
Maar het kabinet Lubbers heeft al laten 
weten dat het geen financiële betrokken- 
heid bij zo'n fonds wil. Tot grote teleurstel- 
ling van het Makro-personeel. 

Bommelding 
Over de bescherming van de overheid is 

GOR-voorzitter Vree ook niet zo te spreken. 
„Het Rijk heeft er bij de gemeenten op aan-
gedrongen meer politiebescherming aan 
ons te geven. Maar bij sommige vestigingen 
zie je dat die na twee dagen weer wordt 
teruggetrokken. De kommunikatie tussen 
Rijk en gemeenten is vaak slecht. En er zijn 
duidelijk ontzettende tekorten op het ge-
bied van justitie." 

Het personeel neemt nu het heft in eigen 
hand. Naast de bestaande bedrijfabewaldng, 
laat een groot aantal medewerkers zich —

vrijwillig — inroosteren om een oogje in het 
zeil te houden. De mensen krijgen daar ge- 
woon voor betaald, en ontvangen 's avonds 
en in het weekend de geldende toeslag. 

,Het animo is groot," vertelt Joop Vree. 
,Je vecht immers voor je eigen bedrijf." 

Details over hoe het personeel de beveili-
ging in praktijk brengt, krijg je niet. ,Als 
iedereen precies weet hoe het geregeld is, 
heeft  het  geen zin meer," legt Ton Walda uit.  

,Daarom willen we er niets over kwijt." 
Het hele Makro-personeel is prima op de 

hoogte van wat het meet doen zodra er een 
bommelding is. Binnen enkele minuten we-
ten zij zichzelf en de klanten in veiligheid te 
brengen. Ook andere maatregelen ter pre-
ventie en kontrole zijn verscherpt. Kon een 
partikulfer vroeger vrij makkelijk op ander-
mans  Makro-pasje inkopen doen, tegen-
woordig komt niemand zonder legitimae . 

tiebewija door de kontrole. Ook Joop Vree, 
als voorzitter van de GOR een veel gesigna-
leerde gast in de verschillende filialen, moet 
zijn rijbewijs tonen als hij naar binnen wil. 

Thuisland 
De FNV wil al jaren dat Nederlandse be-

drijven zich terugtrekken uit Zuid-Afrika. 
Om zo het blanke bewind onder druk te 
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Wen  om de apartheid af te schaffen. De 
PNVwil dat bereiken met akties, diskussles 
in  publiciteit. Wibe Drijver, bestuurder van 
le Dienstenbond FNV: „Brandstichtingen 
keuren wij ten zeerste af.  Wij vinden het 66k 
negatief dat SHV weggaat vanwege terreur. 
Wedroemers in andere bedrijven kunnen 
gevaar lopen als dit soort akties suksesvol 
blijkt. Voor het personeel van de Makro zelf 
u bet nu hopelijk veiliger. Dat is positief. 
Wat ook positief is, is dat SHV uit Zuid- 
Afrika weggaat. Wij bepleiten al jarenlang 
dat bedrijven daar weggaan. Maar voor ak-
ties als die van Rara hebben wij geen goed 
Woord over. Ze brengen de veiligheid van de 
medewerkers in gevaar. Zo worden die doel-
nit van de aanslagen, terwijl ze zelf niet in 
staat zijn het beleid van het bedrijf te wij-
ngen." 

Ton Weida, Mieke Rasters en Joop Vree 
plaatsen hun vraagtekens bij een volledige 
ekonomische boykot. Walde: »Bedrijven in 
Zuid-Afrika die politiek tegen de apartheid 
ingaan, moet je juist steunen» 

Over het personeelsbeleid van SHV in 
Zuid-Afrika zijn de meningen verdeeld. Vi-
vaan Masina, algemeen sekretarls van de 
Zuidafrikaanse dienstenbond CCAWUSA, 
zegt in een interview  met het  persburo Press 
Trust: »Wat ons betreft is de maatschappij 
(SHV, LM) hier aktief geweest in volkomen 
overeenstemming met de apartheidspoli-
tiek." 

De werknemers van de Maine in  Neder-
land  hebben ook andere geluiden gehoord. 
Joop Vree: »Via de FIET, de internationale 
federatie van dienstenbonden, hebben wij 
hier vakbondsleden van de Makro in  Zuid- 

Afrika  op bezoek gehad. Doordat ze bij de 
Makro werken, worden ze menswaardiger 
behandeld dan wanneer ze in een thuisland 
moeten  wonen."  

Ton Weida vult aan: »We hebben mensen 
gesproken die zeiden »we werken daar pret-
tig, maar we hebben nog een aantal. wen-
sen". Ze vroegen of we hen niet in de steek 
zouden laten. Je kunt dus nu wel zeggen dat 
het goed is dat SHV weg is uit Zuid-Afrika, 
maar voor de mensen zelf weet ik het nog 
niet zo. Als z ij  op straat komen te staan, 
hebben zij geen WW-uitkering. ' 

Dat vind ik erg. Maar ik heb 'óók'een 
egoistische reaktie. ik ben blij dát S11V zich 
heeft terug getrokken. Want a'Ía v(ki zitter 
van de OR voel ik me verantwoordelijk voor 
de 280 werknemers hier." 

LINDA MUTER 
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Overheid hult zich in stilzwijgen  ; R 

Jaar na Makro-  
branden nog  

geen dader gepakt  

. • .' : r SwAfii'  

vellig af. Nee, nadere infor-  
matse heeft zij ook niet, laat  
ze weten. Nou ja, Justitie  
kent wel enkele leden van de  
groep Rara, maar een ver-
denking is iets anders dan  
een bewijs, zegt mevrouw  
Faber.  
Ook de man die belast is met  
de regionale leiding van het  
onderzoek, de Maastrichtse  
°Misier van Justitie Van  
Hilten, verstopt zich voor  
vragenstellers. Talloze po-
gingen om hem te spreken te  
krijgen, liepen op niets  uit.  

Verwijt  
;:Eenjaar ►e 	h-  

tingzou 	toedi t 
ha merad. eirige.•informa^^tie  

mogen verwachten over de  
stand van het onderzoek.  
Maar zelfs de direct betrok-
kene, de leiding van het  
SHV-concern, waartoe de  
Makro behoort, wordt met  
een kluitje in het riet ge- 

Door JO CORTAIIDT  
MAASTRICHT - Nog  
steeds zit niemand van  
de actiegroep Rara ach- 

llutsstiee ^i 	arre  
misdaad van deze club  
was de brand inde Ma- 
lmo in Nuth, nu ruim  
een jaar geleden.  

Eerder al hadden twee  an-
dere Malusvestigingen in  

1  den lande het loodje gelegd.  
En ook diverse Shell-tanks- 
stations 	

.. 
 kregen met  aansla- 

gen te maken. Dat elks uit  
naam van de strijd tegen de ^ ' 
apartheid in Zuid-Afrika.  

( 

 

Een strijd die deze groep  
meent te moeten voeren met  
onderwereld-technieken,  
terwijl daar in Nederland  
tientallen legale manieren  
voor zijn.  

Verslagenheid  
Indertijd sprak bijna ieder-
een schande over de acties  
tegen de Makro en 

 verslagenheid, d w o woede  
en verontwaardiging over  
de Makro-brand in Zuid-
Limburg was algemeen. Mi-
nister Korthals-Altes van  
Justitie verscheen meteen  
op de televisie om de hevige  
onrust in te dammen et be-  
loodde dat de daders in de  
kraag zouden worden gevat  
en  hun fikse straf niet zou-
den ontlopen. Een ferme be-

: korte in kloeke taal.  
Maar wat is ervan terecht  
gekomen? Niets. Nu, een  
jaar later, is Justitie er nog  
steeds niet in geslaagd de  
daders te grijpen.  
Hoe staat het met het onder-

, mek? Wordt er eigenlijk nog  
wel ie 	derzacht? 

rechercheteam het speciale 	
tem  

nog dat destijds werd Inge-
steld? En zo ja wat heeft die  
groep dan in nat jaar uitge-
voerd?  

Vragen  

i
Wat zijn dan de vorderin-

alsnog gen? Kunnen
hoop koes

st
ter dat die  

terreur-organisatie nu op  
korte termijn wordt opge-
rold? Of zit het onderzoek op  
dood spoor en zijn de politie- 
experts 
met andere zaken bet ?  
Dat laatste is het meest . 

waarschijnlijke. Maar dat  
durft het departement van  

.;,igos hals-Altes .niet. toe..te  
..geven. Het 

 
gaat di 	vragen uit de .  
weg met benepen antwoor-
den en vage cliche% en hult  
zich verder in benauwd stil- 

Voorlichtster Toos Faber  
schermt haar voor zijn beurt  
sprekende minister angst- 

stuurti. Sterker nog,  SIM- 
baas Fe Lener van Vlissin- 
gen  beklaagt zich erover dat  

v̂erwijt heett gekregen dat  
de beveiliging van de Ma- 
kro-vestigingen te wensen  

M r Korthals Altes  
roept steeds vaker dat het  
afgelopen moet zijn met de  
criminaliteit en  dat hij har-
der Wit  optreden. De hele 
be wollong moet daar vol-
gene hem aan meewerken.  

Mooi, maar als dat gezegd  
wordt door: een minister die 

 er eitogen roept., die 

die ó^ onnehdfèn niet eens de  
-gnoe ite-beest. skie beloeol 1ri lg  
op een 
te informeren, dan  Is het  
seer de vraag 
terechtkomt 

 wat daarvan  

De Makro is inmiddels wel  
uit Zuid-Afrika. Maar Rare  
zit nog steeds in ons  land.  

•  Een  plgantlsche rookwolk stijgt op boven het in lichter-
laaie  staande  Makro-gebouto in Nuth.  
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Set de Reacte drakonische maatregelen probeert het Zuid-Afrikaanse regime  
ie tragedie, de zware bloedige repressie tegen de bevolking van Zuid-Afrika  
.etterli k te verbergen voor de ogen en oren van de wereld.  

Pond Soweto wort een muur opgetrokken. Er ge •t een totaa ver; .. voor a e  
berichtgeving over de strijd tegen het apartheidsregime. Namen van gearres-
teerde, gemartelde of gedode mensen mogen niet meer afgedrukt worden.  
De machthebbers in Zuid-Afrika hebben geleerd van de golf van verontweardi-
ging die begin dit jaar de wereld overspoelde ne het uitvaardigen van de  
noodtoestand, en brengen dit (op z'n minst ten dele effektief) in de pzak-
tijkmet de jongste maatregelen. Er zijn geen beelden, er is geen informa-
tie. De wereld zwijgt zonder toe te zien. De verontwaardiging zakt veg.  to  
ook de ondersteun. • van het verzet.  

Onze aktlee zijn uitgevoerd in solidariteit met de bevrijdingsstrijd in  
Zuid-Afrika, een strijd tegen het bewind in Pretoria, dot ee n  onderdeel is  
van  het  imperialistiese systeem. Het is dit wereldwijd net van  politieka  
ary■ akelijke belangen dat het apartheidsregime' tot nu toe overeind heelt 

den, 	 en . en dat zal blijven do net zo lang tot er aan werkbaar alterna- 
gecreeerd is. Onze akties zijn tevens gericht tegen het  lmperàalistia-

se systeem als zodanig, dat niet alleen in Zuid-Afrika, mar overal ter we
-reld honger, armoede, ondervoeding, ziekte, dood, oorlog en afhankelijkheid  

creeert. Net  onze aktiee willen we de samenheng uitdrukken Luieen de strijd  
heer, dear en  overal ter werel8. In die samenhang ligt onze drijfveer en  
onze onvocrweardela'ke solidariteit met de etri a der/ster. in Zuid-Afrika.  

De met veel  ten-tam omgeven zogenaamde uittocht van Amerikaanse bedrijven  
verbergt de derde variant waarin de nerstrukturering zich verpakt.  
verdere analyse van de wijze weargp dat 'vertrek' georganiseerd wordt,  
blijkt al bizonder snel dat dit tiles niets met  terugtrekking van belangen . 
te maken heeft en slechts -neerkomt op verdergaande 'Afrikanisering' van het  
internationale kapitaal. Geldstromen, produktiemiddelen en  infrastruktuur  
werden onder verantwoordelijkheid en kontrole v an  de bezittende klasse  
in Zuid-Afrika gebracht. Arbeidskonflikten warden daardoor gelokaliseerd, . 
waarmee het de bedrijven in Zuid-Afrika Rekkelijk gemaakt wordt om reorge-  
niseties door te voeren, stakers te ontslaan en het warset v an  de arbeiders  
bloedig te onderdrukken. De  gebeurtenissen bij GeneralMotors spreken wat  
dat betreft boekdelen.  

De laatste tijd zijn er toenero •e geru ten en eanwi s ngen t N-• r  
se  multinationals middels gelijksoortige konstrukties sullen gaan proberen  
hun posities in Zuid-Afrika te verstevigen. (b.v. Shell) Juist nu willen  
we daarom met onze aktie '  al diegenen die vgchten tegenapartheid en impe-
rialime oproepen om de strijd tegen vestigingen van die bedrijven in Ne-
derland te verhevigen. Zoals voor de bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika de  
V.S. en Europe delen zijn van het problem, so is voor iedereen die revolu-
tionaire veranderingswil  de  bevrijding van  Zuid-Afrika een deal van  de op-
lossing. Het is mogelijk die strijd te ondersteunen en de censuur te door-
broken.  Tegenover de censuur moeten we onze solidariteit plaatsen, die el-
leen maar vorm kan krijgen door hier in het Mesten  -alla politieke, mili- 
taire en ekonomieee institutiea te bevechten die de ond"rdrukking dur en  
hier in stand houden. Daarin ligt de gezamenlijkheid v on  de strijd en cas  
perspektief.  

Revolutionaire  
Anti  
Racistiese  
Aktie  
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exclusief contract met de eerste ra - 
finederij in Nederl and, die van Cal- 
tee. Rond '53 oatetaad er een spette-
rende ruzie tussen de twee families,  
en  werd het bedrijf gesplitst. De fa-
milie Van  Reuningen kreeg Unitas (wat  
later opging in het beleggingsfonds  
Robeco), en  - de familie Fentener van  
Vlissingen hield de  SHY.  Tot op heden 
is het hole SHV-vermogen (zon f1,3  
miljard) in benden van deze familie,  
en  bepaalt se  het beleid (een familie  
lid is president-directeur en  twee  
zijn er coesiasaris).Fen van 's Neer-
lends rijkste en sechtigste families,  
die nog een mantel kleinere bedrijven  
bezit, en grossiert in commissariaten  
Nadat in de jaren '60 en '70 de Ne-

derlandse huishoudens massaal op aard  
gas overschakelden, ging de SHV zich  
op een  groot  motel  verschillende ak-
tiviteiten richten, waaronder de  
(groot)handei in consumptiegoederen.  
Rond 1980 werd die tendens omgekeerd,  
an  besloot de SHV zich te concentre- 
ran  op twee hoofdektiviteiten: de'  
handel in- en  exploratie van energie  
ea grondstorten, en de groothendel  
in consumptiegoederen. Alle endere  
dochters warden de afgelopen jaren  
verkocht of verselfetaadigd. Geveke,  
Isme en  De Gruyter zijn due niet  
seer van SHV (staat due onjuist in  
de laatste Grachtenkrent).  
De ene poot van SHV, de groothandel  
in consumptiegoederen, omvat ongeveer  
80 zelfbedieningegroothandels onder  
de  names  Nekro, Metro,  Berry an  Paiol  
in 11 landen. De Nekroe vallen onder  
men holding in Zwistserland (Nekro  
International AG), warvan  SHV Hol-
dings  NV in St.Naarten 60% bezit, en  
het Duitse Metro-concern 40x. De rijf  Het bestuur van  de  SHV  zit desondanks  
Nekro's in Znid-Afrika hadden  in '83  nog gewoon in Utrecht. war in 1896  
een octet van f70 miljoen, en maakten  de Steenkolen Handel' Vereniging werd  
f7,5 miljoen winst. Niervan kreeg de  opgericht. Dit was een sesemerkings-  
SHY due  601. f4,5 miljoen, en dat was  verband van  acht grote kolenhende- 

 bijna 71 'van de totale SHV-winst in  laars. die door evenwerking hun po- 
 '83. Over de jaren daarna zijn geen  sitie t.o.v. het pas  opgerichte kar- 
 cijfers bekend, mar  het SITY-jaarver-  tel van Duiten steenkolenproducenten  

elmg meldt vel telkens trots dat 'de  probeerden te verstevigen. Het bedrgf  
kracht van de Nekro-formule blijkt  kwee al snel in handen von  twee  fami-  
uit de nog steeds groeiende winst in  lies:  Yap leuningen en Fentener van  
Zuid-Afrika'. Niettemin vertelde  Vlissingen. Tot W.O.1I was de groei  
president-directeur Eenuur van Vlis  expwief. Voor bet transport van de  
stegen in juni aan de Volkskrent:"Ge-kolen uit Witeland vervingen  ze de  
loof me, wij zitten niet in Zuid-trein door de Rijnaak. Bijbehorende  
Afrike omdat  we  dear nu zoveel winst  bedrijven zoele scheepswerven  en over  
zouden maken. Van de 153 miljoen  slagbedrijven warden door de SIN op-  
Must  die we vorig jaar boekten, kwam  gezet, waardoor Bij een belangrijke  
twee percent van Hekro Zuid Afmik"."  rol  speelde bij de ontwikkeling van  
Na de laatst. breed kwam de SITY weer  de Rotterdamse haven. Al in de 20-er  
met een ander cijfer: "Met ruis een  jeren werd de enige konkurrent. de  
procent van de totale winst speelt  SSN (die goedkope Britse kolen impor- 

 Nekro Zuid-Afrika al geruime tijd  teerde) overgenomen, zodat de SHV het  
slechte een kleine rol." Zouden de  monopolie in benden kreeg. Deze over- 

 heren het eert eens seae kunnen ,or-name werd meer liefst 50 jaar geheim  
den over de cijfers? Wij houden  't op  gehouden t De in de kolenhandel be- 

 rand 52 van  de totale winst, voldoen-haalde winsten warden  via SHV's be- 
 de reden om in Z.A. te blijven.  leggingemeatschappij Unites deels ge- 
 En dat heeft weinig te maken  met be-stopt in ambitieuze projekten van  

zorgdheid m haar zwarte werknemer-jonge ondernemers. De SITY maakte bier  
sterm, war de SHV tegenwoordig graag mee  het ontstaan van  o.m. Fokker,Akzo  
mee te koop loopt. Zo werd in 84 een  en Hoogovens mogelijk.  
'werknemer van de Ma kro in Johannes-'.n de oorlogsjaren bleef de SHV lange  
burg, ektief lid van  de vakbond  tijd doorhandelen met het nazi-bewind  
MAMA,  gearresteerd. Pas na een in-.mar verplaatste ook een groot deel  
ternationele aktie van  o.e. de Dien-Yen  het versogen moer de VS. Na de  stenbond FNV werd hij maanden later  oorlog kwam dit vermogen verdubbeld  
vrijgelaten. De  SHY  deed niets. Sen  terug,  an  kon  de SHV weer op gaan  
woordvoerder van  de OCAHUSA: 'M(skro  bouwen. De kolenhandel bleef belon

g- Zuid-Afrika vaart . een minimise  be-  rijk door grootgebruikers als Hoog- 
 leid. Het toeurn is neerbuigend en  ovens en  de elektriciteitsbedrijven,  

erg gemeen. Deze houding ie typerend  maar  de huishoudens schakelden over  
voor de Nederlandse bedrijven in Zuid  op stookolie. SHV-dochter PAM kreeg  
Afrika." De vakbond ward  makers  ge-ook deze handel in helden, vis een  

r die wurgende stilte te doorbreken hebben w akt es u tgevoer• in twee .  
:akro-vestigingen. Ongeveer tegelijkertijd ontstaken wij rookbommen in de   
:eirijven te Duiven en Amsterdam. Mij hopen met deze aktiee tevens de winst  
c van de lukratieve december-amset flink te hebben afgeroomd.  
vedermultinational SHV is  in  van de Nederland.. bedrijven die ongebrei-

de:d. zaken blijven doen in en met Zuid-Afrika. De belangen in Zuid-Afrika  
Gestaan uit 5 vestigingen van de winkelketen Nakro  in  ektiviteiten in de  
teenkoolindustrie middels het bedrijf Sam Coal (SA) Ltd. Dit bedrijf is  _e laatste jeren steeds meer steenkool uit  Zuid-Afrika gaan importeren (Via  

ie Nederlandse SSM).  

.t internationale kapitaal in Zuid-Afrika staat onder zware druk. Aan de  
-ne kant de  -ondanks de  repressie- toenemende kracht van het z ware verzet,  
ion de. andere kant de solidariteitsbewegingen in de rest van de wereld,  
:eelal de moederlanden van de multinationale. Onder die druk wordt het in-
-ernationale bedrijfsleven in Zuid-Afrika gedwongen  tot enkele ingrijpende  
recrganisaties. In slechts enkele gevallen heeft dit geleid tot het werke-
._jk terugtrokken van belangen in Zuid-Afrika. Beer risiko-dragende inves-
teringen worden niet meer gedaan, of  warden  ongedaan gemakt. Daartegenover  
zien we juist een uitbreiding van  de etrategiese investeringen, zoals b.v.  :n de technologie (Philips) en de energie-voorziening (Shell).  Rat  zijn de-  

investeringen die de ekononaese, politieke en  militaire invloed
etten in Zuideli k - Afrika -rdter maken in •laats van kleiner.  

..: is duidelijk dat de multinationale op deze manier prober en  af te komen  
-is de beschuldiging direkt betrokken te zijn bij de. onderdrukking. De fei  

macht, de werkelijke klasseverhoudingen blijven onaangetast. (lid-
.1s -handelskontrekten, toelevering, afnam en opties voor terugkoop  blij= 

-:en de ver-zuid-afrikaanste bedrijven afhankelijk v an  de multinationals.  
ten dergelijke konstruktie betekent geen ekenosiese aanktie, mar is ten  
nanier om de winstkansen te vergroten en de positie v an het kapitaal te  
versterken  in de eindfase van de strijd die zal leiden tot de asverwerping  
vet  het apartheidsregime. Zen regelrechte interventie v an  het kapitaal in  
ie strijd voor nieuwe maatschappelijk verhoudingen. Zen  nieuwe  poging am  ▪e uitkomst van die strijd beslissend te belnvloeden, ervoor te sorgen dat . 

de ka•italistiese atruktuur overeind blijft.  

Tenslotte een paar opwerkingen om de veiligheid van personeel en klanten  
te waarborgen. De rookbommen zijn verspreid over de bedrijven verstopt op  

een zodanige wijze dat ze niet per vergissing door de klanten  kunnen worden  
meegenomen. Mel sullen politie en brandweer moeten veststellen of se alle-

maal zijn afgegaan. Tot dat gebeurd is is het voor personeel en klanten  
niet veiligom rond te lopen in de vestigingen. Ben rookbom die afgaat ver-
oorzaakt grote hitte en mogelijk brand.  
Deze verklaring is de enige 	hewing die we  geven en die verspreid zal  

worden vie het  ARP en de •ere.  

in 1980 zeg de SHV (roedesroat- 
echappij van de Nakro) een oorlog am 
Al 

komen:  
wij de situatie in  Europa  veel kwets-
boarder geworden dan in, zag mar,  
de jaren aastig.(...) In dat verband  
bestuderen we de mogelijkheden  on on-
ze vestigingen in het buitenland te  
verzelfstandigen. Als  er dan iets  
hier gebeurt, kunnen zij op eigen  
kracht doordraaien." Deze angst voor  
de lessen vormde de argumentatie om  
de juridische top-bolding ven het be-
drijf te verplaatsen naar de-Neder-  
lands Antillen: de  SHY  Holdings NV  
te Sint  Marten.  Wat iedereen toen  
al dsebt. asar wet de 511V-top heftig  
ontkende. is inmiddels vel duidelijk  
geworden: deze reorganisatie was seer  
bedoeld om de buitenlandse Masten  
van  de  SHY  uit handen te houden van  
de Nederlandse fiscus, dan  uit de  
klauwen van onze  Sovjet-kameraden.  



PARIS,   PARIS  ssss  groothandel  
in apartheid  

laden erkend, en de lomen zijn onge-
lijk verdeeld: "Blanke werknemers  
krijgen twee meal zoveel betaald els  
hun zwarte college's."  
Tot voor kort was de SHV bet enige  
bedrijf dat weigerde in bet kader van  
de zeer slappe 820-gedragscode te  
rapporteren over de arbeidwutendig-
heden bij haar Zuidafrikaanse doch-
ters. Pas een pear asenden geleden  
heeft ze voor het eerst haar accoun-
tant een pear AA-tjes laten maken,  
waaruit in ieder gevel wel blijkt dat  
sen groot deel van de Zuidafrikaans.  
Nekra-verkeersre minder dan het mini  
.smloon krijgt! Maar hoeveel mensen  
sr werken, en hoe groot de iakomeno-
ongelijkheid tussen blank en zwart  
is, staat er niet in.  
Da andere poot van de SHV, de handel  
in - en exploratie van energie, omvat  
o.a. SSM (kolen). C.lpem (petroleum).  
Dyea (olie- en gasboringen in de  
Noordzee) en  (deelnemingen  in) HMO  
sn IKON (Rotterdamse overslag). De  
V.gi4efriksense SHV-dochter SSM Coal  

Ltd. exporteert Zuidefrikaanse 
^._4. .. naar Europa. Vier Nederlandse  

bedrijven (SSM, Shell, Anker Kolen  
en Van Ingen) beheersen 1/3 van de  
kolenhandel tussen Za en  de EEC. Van  
die handel wordt zo'n 152 in  Rotter- 
dam  overgeslagen. Ds Nederlandse im- 
port  van Zuidafrikaanse kolen stijgt 
al jaren sterk. De laatste meenden  
zelfs explosief, volgens de AABH, die  
dat hoorde van een tipgever uit de  
haven. Een deel wordt veer geixpor  
teerd, maar waar de rest blijft ie  
onduidelijk. De grootste afnemers,  
de kolencentrales, eisen ven de han  
dolaars dat ere  geen Zuidafrikaanse  
kolen krijgen. Waarschijnlijk krijgen  
se  die tdch, sear vermengd met andere  
kolen zodat het niet opvalt. En een  
deel gaat naar kolenvergeeeers van  
de Lesunie en Vegin, die weigeren  
Zuidsfrikeenae kolen te boykotten.  
Door deze kolenhandel speelt SSM een  
niet onbelangrijke rol bij het  love-
ren van broodnodige deviezen aam het  
apertheiderégiae.  
Andere dochters ven SHY  in ZA zijns  
Fishing Industry, Cope Natal Lines  
(passagiersvervoer) en Sea Haven Co-
operation (overslag).  
Tenslotte de vraag of die  branden in- 
druk op de  SHV  maken. Het gast m  
aardige bedregen: de eerste keer 20  
10.3.1oen en de tweede keer 30 miljoen  

A.  Meer de  SHY  hoort bij de tien  
-..tste bedrijven van Nederland, en  
natuurlijk goed verzekerd. In '85  

steeg (ondanks de eerste brand)de os- 
set 52 tot f13,2 miljard, en de winst  
steeg zelfs 225 tot 1154 miljoen. Te- 
leurstellend, maar als je titer kijkt  
blijkt het toch niet zo heel goed met  
de SITY te `tam. De winststijging krom  
vooral uit de (eenmalige) opbrengst  

van de verkoop van een paar dochters.  
Net  bedrijfsresultaat daalde nl. 192  
tot 1251 miljoen.  
Toch is zo'n bedrijf te groot am de  
direkte schade hard te voelen. Maar  
op de langere termijn ligt bet inge-
vikkeldert ten eerste gaat de verse-
keringsprmie natuurlijk fors omhoog,  
•ssr belangrijker is dst zo'n hen-
delsbedrijf uitermate kwetsbaar is  
voor een aantasting van  haar  'goede  
seam'. En door de recente concentra-
tie op twee poten is de 511V nog af-
hankelijker geworden van de omzet van  
de Bskra's. Vorig jeer bobben al di-
verse dienstverlenende instellingen  
uit protest bun Makro-peeje aan de  
SHV opgestuurd, en dat worden er door  
elke axie alleen sear meer. D isarm  
doet de SHV de laatste tijd zo laar  
best m het bedrijfsbeleid te verko-
pen. Via bet al genoo ds interview  
in de Volkskrant bijv.. waarin Penta- 
oer van Vlissingen de EEC-gedragscode  
set een niet-joodverklaring vergeleek  
en  het terugtrekken van bedrijven uit  
ZA met de steun van Aserikaanse zul-
ti's aan de coup van Pinochet. (Zelf  
wee de SHV erg tevreden met dit in-
terviewt in juni werd het bij een  
picketline voor de SHV-poort aan exits  
voerdersters uitgedeeld). .Daags os  
de laatste brand werden de Makro-pes-
jeshouders in sen brief gerustgesteld  
"Wij sullen de Makro in Duiven snel  
herbouwen en een nieuwe Maatre in Hen-
gelo openen. Wij hebben uitgebreide  
verdere veiligheidaaaatregelen ge-
troffen." Voor vragen over ZA kon  men  
schrijven. Die de moeite nes kreeg  
o.a. het volgende te lezens "Hoewel  
Makro Zuid-Afrika slechts circa 12  
van de SHV-winst oplevert, is SITY van  
oordeel dat ze  thans de mensen van  
deze minderheidsdeelneming niet in  
de steek moet laten.(...)  Your  een 
goed begrip: Makro is aldaar een on-
derneming sander enig spoor van apart  
beid."  
Voor een goed begrip: nog vele  axis.  
sullen loeten volgen. Denk bijv. eens  
wi:  
• SHY  - Rijnkade 1. Utrecht;  
• Pam Petroleum DV - Appelvlok 1,  

Nieuwegein;  
• Celmam Vloeibaar Cas BV - Industrie  

weg 102, Zutphen;  
• SSW - Rochuesenatr. 125. Rotterdam;  
• We) - Niesouriweg 25, Rotterdam;  
• Europese Waterweg Transporten - Nar  

conistraat 2, Rotterdam;  
• Dyes  - Hon.Julianaplein 2, Des Haag . 
• Makro's te Amsterdam, Best, Breda,  

Delft, Nuth(NB) en (binnenkort)  
Hengelo 1  

Redactie Geldwezen  

Als begin december de Franse studen- 
ten in opstand komen gaan ook de her- 
ten van sommige Nederlandse studenten  
sneller kloppen. remend van de ASI'A  
schrijft een artikeltje voor Blufts  
over de Situatie van de universitei-
ten  in Nederland en waarom hij denkt  
dat het hier niet tot verzet komt.  
Destijds koten we ervoor drie hele  
pagina ' s voor Parijs uit te trekken  
en dachtent dat stukje over Nederland  
kan wel even wachten. dat koot niet  
op één week aan. Dij deze alsnog in  
Bluf f  

We hebben er allemaal near kunnen kij-
ken,  opeens leek het weer te gebeu ren  
in Parijs. Studenten stonden op de bar-  
rikedes ere de "arbeider." sloten tics  
aso Waarom gebeurt hier In Nederland  
aso weinig tegen de plannen van onze  
eigen min ister Deetman? hi  het  hierna-  
volgende willen we deer op ingosn,  

in Nederland hebben wij ook zo onze  
problemen met  minister Deelmaa  
Leatat nog deed  bid  de universitaire  
wereld a zumrlkngn ma 

n  hem  
konden best  bier 	

Volgens 
 wat studie-  

richtingen worden opgeheven Een or-
piment  hiervoor was  dat daze studies  
niet "msatsclappelljk relevant" zouden  
zijn, de minister bedoelde dat ze niet  
interozon zijn voor bet bedrijfsteven.  
Bij eerdere bezuinigingsronden waren  
het voors! de studenten die protest lis-
ten  boren, deze keer waren het m.n.  
de hoogleraren die In de pen klommen  
om op een "waardige wijze" hun eigen  
studierichting te verdedigen. Het meest  
geoente was  wel dat nektor de Moor  
nit Tilburg. een trouw CDA-lid die ' bij  
de atlas  tegen  het  nieuwe studle-finan-
clerngastelsel vorig jaar telt een knok-
ploeg georganiseerd had om de bent-  
ters van het universiteitsgebouw mores  
te leren, nu de eer was  toegevallen om  
"de studenteneau's" aan te voe ren.  
"Wat Deelman doet is  moordt" riep  hij  
tries  en met tranen In z'n ogen ui 

 Al tijdens bet eerste kabinet Den Uyl 
begint het geweeklaag over de eeuwige  
student, een jongen uit een  bourgeois-
milieu,  die op kosten van de gemeen-
ashen  jarenlang uit z'n neus zit te  
vreten. Jos van Kemenade, de toenma-
lige minister  van  onderwijs, besluit dat  
er  een studteduurbeperking moet ko-
men.  Hij denkt aan een maksimale stu-
dtadour van 4 R 8 Lear, dat mogen de  
universiteiten eelt uitroeken Dat uit-
zoeken gaat erg lang duren en  van  Ke-
menade mag het resultaat als minister  
niet meer mee maken.  
Het V! -raadslid en de latere PVC-
eln(stét  Pais  besluit dat vanaf 1981  
een studie niet meer Tenger  mag duren  
dan 4 Jaar, de zgn. eerste fase. ZIJ die  
"slim" genoeg zijn mogen daarna ook  
nog de 2e fase doen. Deze 2e fase bp-
staat tot op de dag ven vandaag nog  
steeds niet 1!).  
liet ging er  Pak plet alleen om de  
eeuwige student te elimineren, hij vond  
dat de universiteiten meer en meer  
eiroepseplelmngen moesten wom e%  
Irate Instituten, die  op tijd keurig een  
eeg akedemies vee  afleveren, waarmee  
set bedrijfsleven ons land weer verder  
ten  opstoten in de vaart der volkeren.  
n de praktijk betekende dit, dat de be-  
staande studie OUnk werd uitgekleed,  
eaarblj men de kritiese onderde len de  
rekulteiten het  eerst van het lijf ruk-
ie. Da .naast werd bat onderwijs vaak  
to enorm maanai en daarmee so op-
servlekktg en seal,  dat  er van studeren  
als een Intereeeants bezigheid ook niets  
meer  over bleef.  
Alsof bet karwei nog niet ef w as  gaat  
men vrolijk verder met het slachten  
van  de unlversitalt, Immers er  waren  
nog steeds linkse geluiden te horen en  
verder was  er nog een trits softe stu-
dies. In 1981 wordt Wim Deetman  
ataatsekresaris ender van  Kemenade  
Een jaar later mag hij zelf  minister  
spelen. Met zichtbaar genoegen stapelt  
hij bezuiniging op bezuiniging en pre-
senteert die met steeds g rotere zeker-
held.. . 
• de TVC-operatie. Net  als  in  bet be-  
drijfsleven denkt de min ister  dat er  
schaalvoordelen lijn en wil bij dus de  
studierichtingen konsentreren In so wet-
tig mogelijk plaatsen. Op deze manier  
zijn ze dan een stuk ggnvormiger en  
is  bet makkelijker voor de min ister  om  
in  to  grijpen. Deze operatie rekent te- 

geiiJk ook nog af met  een  aantal zach-
te eekter studies, waaronder bv. andra-
gogfe in Amsterdam.  
e WWO (de Wet op bet Wetenschappe-
lijk Onderwijs). Dankzij de grote stu-
dentenprotesten in de zestiger Jaren.  
had men het voorelkaar gekregen dat  
studenten ook mee konden balksen  
over wat er op de universiteit gebeur-
de. Dat was nu ook niet sneer  nodig.  
Ten eerste zouden studenten hier geen  
tijd meet voor hebben ( de 2fasen struis  
tuur betekende Imme rs  dat er alleen  
nog gestudeerd mocht worden) en ten  
tweede werd men maar eigenwijs van  
al die Inspraak en was het tijd om  
maar slyest te wennen man een autorl-  
take htêrarcbie, zoals In het bedrijfs-
leven. De invloed van studenten op bet  
beleid wordt in de WWO enorm terug-
gedraaid.  
• de Voarwesrdelljke Financiering (VF).  
Op unlversitelten wordt natuurlijk niet  
alleenonderwijs genoten, er vindt ook  
onderzoek plaats. Ook dit moest maar  
eens  gereguleerd worden, dmv VT-pro-
jektem Het gaat bier om monsterechtlg  
grote projekten waaraan meerde re  men-
sen enkele jaren werken. Of het prolekt  
wordt goedgekeurd (alleen dan ontvangt  

men geld van de overheld) hangt af van  
"deskundigen" die  . benoemd zijn door  
het ministerie. De bedoeling is dat 90%  
van de onderzoekarubnte gevuld gast  
worden met enkele van deze reuzepro-
jekten. Voor de studenten houdt dit in  
dat ze zich op die projekten moeten  
richten en voor de vakgroepen betekent  
dit dat se nauwelijks tijd hebben om  
dingen te doen die ze  self belangrijk  
vinden. Hierbij komt nog dat de minis-
ter graag zou sten dat er meer aan kon  
traktresesrch zou worden gedaan, en  
den wel die research wear men geld  
mee ken verdienen, kortom uitzoeken  
veer het bedrijfsleven h oe  er nog meer  
winst gemaakt kan waden.  
Als klap op de vuurpijl komt mi nister  
Dagman In de zomer van 1984 met  
z'n nieuwe geesteskind: een nieuw mu-
dlefineneleringsstelsel. Dit nieuwe stei-  
ael wordt zo lesgericht dat het vooral  
de mansen uit de kansarme mili eus,  
vrouwen en migranten treft. Dit plan  

roept wei veel verzet op. Op zich niet  
zo verwonderlijk, veel mensen voelen  
zich in de portemonnee gepakt en.voe-
len iets  van een morele verbondenheid.  
De minister wil nadat hij de unlversl-
telt al steeds meer Inricht als een be-
drijf nu ook alleen nog maar blanke  
elitejongetjes toelaten De cirkel lijkt  
te worden gesloten. Dankzij de protes-
ten wordt het plan nog een stuk min-
der dramatles. De minister is echter  
absoluut niet onder de Indruk en geit  
gewoon door, so tag  de afgelopen maan  
den een nieuw plan het licht: de SKG  
operatie. Opnieuw wil Deetmen stukje  
van de fakulteiten afslopen omdat deze  
niet maatschappelijk relevant zouden  
zijn. Dit werd hem Ingefluisterd door  
z'n vrienden bij Ease, Shell en Philips.  

Op deze nieuwste plannen van de mi-
nister is  so ls eerder  vermeld niet of  
nauwelijks gereageerd door de studen-
ten.  Waarom niet?  
De plannen van de franse steatesekre-
tarts voerden verder, het was dan ook  
logies dat er  meer verzet kwam. Alla  
kwam ook Ineens in Frankrijk, terwijl  
Deetman de zgn. salami-taktlek toe-
put,  hij snijdt plakje voor plekje en  
bovendien speelt hij verschillende groe-
pen tegen elkaar ult. in Frankrijk doet  
men  'gewoon alles m een k eer en dan  
mislukt het.  
De parijse revolte kan ook invloed heb-
ben op de situatie in Nederland. Het  
ie mogelijk dat messen bier nu zullen  
alen dat peetman op  dezelfde manier  
bezig is. Het suksa van  de parijse stu-  
denten werkt ook motiverend. Toch is  
enige voorzichtigheid wel op z'n plaats,  
Immers tolmngg een mi nister kan blijven  
zitten die schuldig Is aan het over de  
bals gooien van  miljoenen guldens (ven  
Aardarme, typ) en daarover ook nog kan  
Hagen, sal  bet nog wel even du ren  
voordat er  bon vertrekt.  
Een andere kanttekening k dat er in  
Nederland een ander soort vakbond  lel. 
als In Frankrijk. Keet je je het  veer-
stollen,  Hans  Pont  semen met de radi-
kale  studenten op de barrlksdes4  
De konklusle dat nu de vonk z al over-
slaan en dat wij binnenkort ook de re- 7  
volatile  in buis halen lijkt dan ook wat  
overdreven.  

^!w"e r^ 	 .. -..-
- :le.  -•. 
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De persverklaring na de aanslag op de Makro, gepleegd door RaRa, is  
bij B1ui in de Van Ostadestraat in de brievenbus gedeponeerd.  
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STAFVERGADERING  d.d. 27 februari 1987 

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - HPZ - 
HA - HFID a.i. - K/Bc - S/O&E - HK. 

Afwezig : -- 

Internationaal terrorisme en politiek gewelddadig activisme., 

Ondanks zeer veel inspanning is omtrent RARA nog geen afdoende informatie 
verkregen. In deze sfeer zal de Dienst in de toekomsteen verhoogde 
inspanning moeten blijven leveren. 
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ZUURAAN DE 
Afrika, als seddsMsl voa da osdsr*uk• 
king. Mia, par kei om liet vellig ss.l-
lea ven bas positie kier le Nederland 
a. Zuid Afrika, mes geldelijke meda-
pIlebtigbsid vee iedereen. 
Bil zoveel druk op  di  keel valt kat 
sagvuhhg gaktYttaesrda luid vs. 
wollige neovlak a.  lore Mtrokk akeld 
In dulge . 
Wij souda. Ma a.meak.,lug eerder 
put. winst wallis sonmen. Niet sis per-
spektl (loze Vsralaadungstbeala maar 

•em van diamilt nieuwe mogelijkheden 
te . twlkkslsa te penpsktlel sa aan-
Valspuntan le M strijd. 

leeg sar jaw gelede. gepleitwerd 
or aso vo 	verbod op da Centrum pertlj 

'sa anders fasctseleis ohtbs weren linkse 
e,ganlssllss leeg dat onder een veran-
derd politiek glasrato dat soort wettsa 
ook tegen Ilaka ingezet zouden kunnen 
worden. De CP moest uiuluitsnd, zo 
werd betoogd, uitgeroeid worden roos 
moeizame overtuiging. Terecht Is tegen 

idle  opvatting geprotesteerd door middel 
•va sen v.,a.,klng van bet 'Illegale 
verzet. Ee mst wkses. Aktles ala dle 
In Boeket en Kedbchem hebben di  speel-
zuimts ven fasekien, de mogelijkheden 
om slob te organ ieren, verkleind. 
Angst.  vlot M eigen positie,  dl.  van 
Ilake, kan ander bepaalde omsttndlglm-
din omslaan m behoudzuchtlgheid es 
purlsmenidr hsan.en-west gepraat. 
Weerbil Mik meer M belangen waar 
bet om gast,  di  strijd van mensen om 
Ievs4 zelfliucl*klsg a rechtvaardig-
heid centrist eisa., mest M koaserve- 
ring  van bet Retroaa  dur vsrboudingsa 

Ter u gal aq  
G alt esa twi.de spekt sen don 
'Mes-slastdlaep-aa-eiien-terug'  diskus

-Me. Ds angst dit door nakas akties 
ass politiek kuisast zou oesusaan wear- 
in rechts N kiss krijgt em Veiworvsn- 
Meden asrog te drawn. Is dit teder 
sou je dra ia.aea denkes aan stopset- 
slag va.  di kumetteire moss oen bet 
ANC sa de .,baldis ass sail-ywthuMi 
pospea. We willen Mae angst niet be-
gateBMxtss. Dat regres dit sal ptobn-
tea, Marm.a door sal gsa., ie zeker. 
Asa de andere kaal voelen we a misti 
voor ours an .gI. te Mes Aspak. 
door die asjet. 
MM aslleldiag iel daarvoor words. saw 
erepen: sattiagun uitgevoerd door bet 
ANC In Zuid Afrika, de 'noodruk' tot 
bssWrdgea, sea forse vsrklszln$swbat 
voor de WD, aaat4gni  M Nederland, 
de oet"ailes die op telben uitlopen, 
aas Het komt allemaal Is heus krult 
t. pas. want Muter mech.aiw als da  
warhouding nuaa bet ssrngeasta via 
verworveahsdin ae sat mee, ofenive 
siratsgle slit M olkasr.. 
Netzomla als het eist voeren va da 
strijd voor Marverboglag door werk.n- 
dsn M di hoge duur de koopkracht van 
de minima vellig stelt (of endere  soars

-gelijk.  gei0.Wgiteerds eotldarltelttbs- 
geweid sal Mt ukblijvns van ndkanl 
verzet 4 sbsldia aan homilies ge,an-
desa. DI. subsidie' slis kosrsanr In 
`.veer. een aiparaseks nar of minder 
kan hooguit gebndkt wardan als extra 
asnMemng. 

Een voorbeeld  

In  dat gevel dramt links sea Mte 
waker recht en ode te wcrdel 
rechts. 

Media 
•De  poUtleetaet lijkt uses elke ta 
deed dichterbij le komma legt R. 
geve M De Waarheid, Anderen be  
`e. dat door is zeggen dat er a 
Maa nog maar gesproken an gastb 
wordt over terreur en terresrbestrl 
en slet maar Neer het eigenlijk 
sou moeten gaan. IAABN In  Distil  
Ds aensMgee op N Malta's 'terra 
den' noemen le tea eerste al een o 
etseitje van woordvsrvulung. Ten .i 
di  ging Met M de wedla de taiga 
tijd toch nog wei over Iets ma ss 

 dat. Afgezien daarvan, els versei 
op zich Ii  dergelgk medlegaeeg m 
lik ebs.luut elke alsuws. 
Ale  de vullnlemammo stokes wets 
ne zo's slordige twee degen alken 
geschreven over het ophopende vult 
Als de Zsddelrikaaw pars ovsr 
ANC spreekt beeft za het ook ui 
tend over terorletiesa kommunistea 
Het enige sflsktleve tegengif k 
je helder bilja entlrseren en beeld 
ving es hetze van elkaar eaderseh 
Det hetgeen N met aanslagen, kees 
ass sap wilt bsrslkes Intlelitdlp 
begrijpelijk gewaakt words.  En is 

 komment.,lirsn mat zijn voor zt 
mogelIjk messes. Deurvoor mag ja 
mogelijkheid onbenut Istes. Dis m 
Iljkhden ligges echt.,  niet voor het 
schappen. De wedla hebben zo hue 
gen opvattingen over nieuws es ski 
telt. Zelfs de 'linkse' pers lijkt 
het geheel genomen sinds eind 1 
begin  70'.,  laren M aan oomssa. 
toestand te sijs verveilen. Begri 
als solidariteit betrokkenheid en  p 
kiezen alla tot uitgeholde ksrlket 
verworden. Dit geheel la bedra 
maar moet Voor mensae met enige 
dia-ervaring toch als bekaad veros 
meld Morden. 

Repressie  
Laten w de zaken vooral kelder MI 
zien. Vanwaar soek bet .wrbtal dat 
'sours' akttes rechtstreeks rotma 
M sin verscherpte .repressie, is bet 
ro dat de toename van repressie grr 
desk words bepaald doler ontwikkelt. 
bulipa ons om. Ds wereld Is groter 
onze straat, sssd .r asset. De groei 
tegenstellIngen em ons Meen hebben 
maken  mat  de enswlkkeiing van bet 
penlallsma a zijn  nat alken te,ul 
brengea tot  bet  uiw van urn al of t 
juiste sr.,egIe vis de bswaglng hi. 
De  v.,aiterpts pollti k t en aoctal. 

 genatelllegen In de derde wereld, ve 
gekomen uit de .altel. ellende 
!.rugesp uitbuiting. Ds konira i 
mat ces desrdoor sksplorlevs site 
rte die lenden. De steeds smeller  up 

 volgende bepltaWtlese kneu sa 
setbreken  van  .aa militair. over.. 
em di sorbg ap ills  fronsen ie 
te weren 
Dis zijn - n.ar sehemetisa da sok 
gronden ven de aoodzesk var da Is  
rlauatkrs machte. ere bier tin West 
rope  da voor kam belangrijks prole 
door  te voeren.  
Ds en wikkeling van boogwserdp o 
uslogleprslskes .p Mt gebed esa 
for.otlka, zekkommmeWttle en mlf 

Nebula Ledwebe (voorzitter Cawuwk 

ba N.M. Meajl tien ster, fa Mc 
►Wtenlend vet svediven dia oat 
da seinkat sae beaekk. l , M be-
apar.ldnga our ris ovardracke ......... 
Ze aoeta weten dat els u bust I.- 

Lag oorar .veedi 
Mtenee bak gva an 
sufterem. de anti,  
!n  .kat  MdtteLnd nit 
vaBah stdka epbatde 

- 

Periodiek:  
v.^y  

Datum: 13  r  

CIRCULATIE 

Niet langer houden dan 	dagen 

dat. 

GEZIEN 

par. 

Volgens geadreeseerde 
nog t.k. aan 

	^ 

Aantekeningen: 

tOO B  06 



ZUUR AAN DE  WORTELS  
Afrika, sla onderdeel van ais aderdruk-
king. !deer gesol Me am bet veilig stel 
lee vu Imam potha kar la Neder land 
es  Zuid Afrika, mes geldelijke msds-
pllchtlgheld van iedsreeo. 
ij zoveel druk op e ketel velt kat 

zorgvuldig gekoastrwerds hield van 
wollip ntorlsh so  loze betrokkeshgd 
Ia dulgen. 
Wij zondes as. eetniakerlag aardst 
pus Minst wllan acumen. Niet alt per-
epektlefan Vsnktndemptheora maar 

•em van dearult aleuwe mogelijkhoden 
t.  esewlkkel.n tot perepektlef es aas-
wYpwwen a da strijd 

Terugslag  
Er alt sea teleode aspekt sas Mia 
1hss-sl as-dlt-o►-oa-olien-terug' daakue-
sta. Ds asgit dat door iadlkels skits.  
sea politiek klimut sou oattsw waar-
in reek. a kees krijgt em verworven-
kades tanig te deWsn. M dit kader 
sou je den kunnen denkes aan esopust- 
Wig vee de  Iwmidtelre steun eon  het 
ANC as de subsidie ear aatl-apanbNeM 
groepen. We rillen den nagas nat ha-
patellaer n. Dat veeons dat sd probe-
ren, aases, door ed pen, le  zeken. 
Aee de andere kent voel.. we  er niets 
voer pass strategie te koes bepalen 
door die sages. 
Ape esnialdag sul daarvoor warden saw 
gegrepae aanslagen ultgevoerd door kut 
ANC a Zuid Alrlka. de  'noodaak' tot 
bssulalgen. ee. lor. verkleslngeeinst 
voor de VVD. eensagen Is Nederland, 
demoeseratles dle op relaa uitlopen, 
ens- Hat komt allemaal Is bus kaam 
p pee. West outer madwnta rit de  
verhouding swiss bes serugdraalen vu 
verworvenheden en  eet mar otlenslevs 
suatsgle  slat  Ie elke.r. 
Natzoma de hat .let voze. vu  de 
strijd voer laowverbog rag door werkas- 
dan ep de !sage duer e koopkracht ren 
do  minima  vellig stilt (Sf andere soort-
gelijke . geldeolglteerda solhderlteltsbe-
;Imele) iel hat uitblijven van radlkaal 
verses da subsits aan komltees garen-
duren. Dle aubaidlue sijs koestunt is 
gevaar. esa supermarkt meer of mindar 
kas hoogeelt gebeaike werden sa saus 
aanisldrag. 

Sen voorbeeld  
toeij snee jeer plodsn gegeppaft 'werd 
voor esa vetbod op de Centtompartll 
in  eidar. fascataae clubs waren linkse 

\ , arganiutaa hang dat onder een veren-
don  d pottak gesternte des zon westen 
sok tegen Wk. Ingezet soudea kunnen 
worden. De CP moest uitsluitend, so 
werd betoogd uitgeroeid worden door 
machems overtnliing. Terecht a tegen. 

ida opvatting geprotesteerd door middal 
vee een versterking vee het 'Iliegel. 
verzet. Es met sukeu. Aktes .a dle 
Ie Boskei en Kedlchem kakbon de speel- 
ruimte ven fascisten, de mogelijkheden 
em zich te orgaaleereo, verkleind 
Aapt, voor da eigen poeha, dle vu 
links, kon e.dat bepaade omstesdlgbe- 
Mee emaleas In behoudsucbtlgheld en 
parlemsruelj hs'sa eiweer gepraat. 
Waarbij Mie maar de baangen weer 
bet om pst,  da strijd viii  mensen om 
leven, selnneseklkklug en racovssrdig- 
held  oaatrsel etsen, weer a kaacrve- 
ring vu out patroon der verhoudingen. 

. ^.  

In des geval dreigt linke w betere be-
waker nekt ee orde ie warden du 
nains. 

Media_ 
'De pollsleatews lijkt wee elke terreur- 
deed dichterbij te komen' zegt B.  Huy- 
gaas In De Waarheid. Ander . bevesti- 
gen dat door te zeggen dst er w al-
leen nog meer gesproken en gaschrevea 
wordt over teneur ea terraanbeatrljding 
en nat maar weer het eigenlijk over 
sou wattu geen. (AABN Is Bluf!) 
De aanslagen op  do Metro's  'temurde- 
den' noemen Is ten eerste el nes onfris 
eealtjn van waerdvarvWYeg. Ten twee- 
de ging bet a de  media  da afgelopen 
tijd toch nog wel over lets meer dan 
dat. Algen.. daarvan, sa veraciljnsel 
op zich a dergelijk medaga* g natuur- 
lijk absoluut niks nieuws. 
Aa de vulinamaaesn sakes wordt  ai-
ms   zo'n slordige twee dagen iaen nog 
geschreven over het opkopend- vuil 
Al.  de Zuldalrlkeenw pas  over  bet 
ANC spreekt heeft n bet ook uitslui-
tend over terroratlsss kommenisten. 

H heler blijft
elf 

 e
enave tegengif I- del 

yser . es berlohege- 
ving es betas vu elkaar onderscheIdt. 
Dot hetgeen p met aeeeiagen, kampag-
sea sec, wilt bereiken Insloitelijk  so  
begrijpelijk gemaakt words. En te be-
kommentarlïree moet zijn voor zoveel 
mogelijk mansen. Daarvoor mag j- gaan 
aogeiljkbeld oabenue at.. Dle moge 
lljkhdu liggen dokter alas voor bet op-
scheppen. De media hebben n bun ei-
gen opvattingen over nieuws en aktuell-
telt. Zelfs de 'tinka' pers lijkt over 
het geheel genomen sends Stad dg'er 
begin  70'er jaren In een comatususe 
toestand ie zijn vervalaa oegrlppte 
sla eolWarleett. berokkeahetd en pereij 
kiezen sijs net uitgeholde karlksturea 
verwerden. Dit geheel a kedroevesd 
mant moet voor menses met enige me 
dle-ervaring toch d- bekend reronder- 
ueld worden. 

Repressie  
Laten we Oe seksti voord helder blljvu 
also.  Veewaar toch bet verhul dat dec 
'soort' aktles rechtstreeks +rumenden 
in dna verscherpte repressie. W let ales 
zo dat de toename vu repressie groten - 
dada  wordt bepaald door ontwlkksllngen 
buiUtn one  om. De wereld Is groter den 
oase straat, stad of stut. Ds groeiende 
tega stellingen om os. leen bebbon te 
nnakea met de eeswikke log van hat Im- 
perldlsme es zijn nat alken terug te 
brengen tot hot nivo van een el of ales 
julies strategie vee tic beweging bar. 
De verscherpte politleku en eoclale te- 
gemtellingee In da darde wereld voort-
gekomen uit a meeaal. ellends door . 
jarenlange uitbulsing. Da koniroasals 
mat sea daardoor ekaplosleve eltwta 
Ia da leaden. De steeds snelar epeen-
volgendo keplss atlese kneu en het 
ontbreken ven ens militaire erermacht 
em  do  oorlog p alle fronten tegelijk 
t.  voeren. 
Di zijn snee scbsmetlee - de echter-
groodaa ven de noodtaak voor a Imps- 
ratletless luchten cm kier r West Eu-
rope a voor hun belangrijks projekten 
door  ee veeran.  
Ds mat nik 	area  hoogwaaNUge ach- 
nologleprejektu op bet gebied van In-
fermatike, selekommeMlatle eo mlllsel- 

DE DEM 

re nslmtevaert worden mat ware set 
bead genomen. Daarvoor  Is een prots 
ddswording ran Europa op politiek, ako-
eomlea on ml utetr vak ran bet aller

-grootes belang. 

Ie dit kader- werden ook de awaarte-
putnen van de repreule ontwikkeld. 
L de politiek ten operahes vu 

buitenlandere, ddn open Europe. zon-
der Wnnengreneen meer met een her-
metW afgesloten buitenmuur wear 
geen bulteslesder meer doosheea 
komt. 

n  bel 	earh^eldor  

	

ta 	 s  van de steden, 
kraekvrlj achooagavesgd door de leeg

-standswes, junkvrlj gemaakt door bet 
opjeag en' krepeerbeleld. 

I- de Ineernstlonale terroramebestrljding 
Wear liggen bun  prioriteiten  en daar  Is- 
gen sa daag. Et Ie gddn reclsslljnlg 
lverbend sous. 'gebruikte ektlemlddelsn 
en eoenem.sde rspreaate In de zin. van 
oorzaak en gevolg. Not Is veel maar 
het toeut van faktoren ale: effektivl- 
tail Ins kade an mobilisatie - an do 

móia

• t

ien die bepalen wanneer zij s  zij ervoor 
kiezen opcnllj bet beleid ten uncles 
ven repressie aan te etherpen. En onder 
die kasbinatle van faktoren ken bet 
sktlemlddel wat dan 'terreur' wordt, 
varieren ras brand, ween sot affiche 

Wissel op de toekomst  

Di huidige laas ven het Imperlsliema 
verscherpt  de  tegenstellingen zowel In-
terpatlonsal aa nationaal In Zuld Afri-
ka bevindt de strijd eiah In de acute 
bloedige feee. 1n 1de  konfroatata met 
bet moordeuerebewlyd Is Motorla 
neemt de rrljkaldutrlW dngeujke 1s 

 krecbt en omraag toe. 
Har uiten ie tegsestsllingen zich he 
seeds,.yardsrgaenda fakelblllswing ven 
da erMWsverboudingeq, verhul avrouwe- 
Viking van da ardeld enne uitstoot van 
steeds 

 g
roter. 
 vrouwen. ^bri 	n.  buitenlanders, jenkg,. 

bejaarden, leeg- en angeaeihooldsn en 
M .luima, da geen .ander penpektlel 
bebbes den ee knokken tegen rarvreem-
dlsgfersensaming es andere aanslagen . 
op fundamentele beataensvoorwaarden. 
Wij makes deer deal van Wie 

list-Us staat eist lee van hat onder. 
Zoals voor de rsvoletlonalre bevrijdings-
strijd a Zuid Afrika de V& en Europa 
delen sijs vu bet probleem, so  Is  voor 
Iedereen dle lundameossle veraodeflagen 
wil, voor elke revolutlonalr, da vrijkelda . 
strijd 1n Zuid Alrike een deel ven de 
oplossing. Een vrij Asaal. le  sen over- 
winning 
  nip b

ot  Imperlellems, maar de 

sla (rooien. 
^aan. Deer on  har, op 

Wij willen sla strijd mes Iedereen voe-
ren, Is die verbondenheid  on  disc sa-
menhang. om  In  bollakelvltel$, Is da-
hasske, met vallen en opetnea ooze po- 
testsla mocks verder ee ontwikkelen. 
Dm so een deel t sip van de epla- ol 

^ 

Redataae 
Ata. 

KRATIE 
Makes Lsdwaba Ivoorsater Coewusek 

bI. Nabeo batig kor. batig i bat 
buitenland  Mil araderah de. ooit 
da dolkol eve berokken In , de be-
aprrldng n ova de orar*e :bt .......... 
2. ■oetea rotan dat ate ze kun be- 

lang soaasr eierdma  aas paddeiri-
kaaiw ndrjjvee sender ene le kon

-a dieren. de aad•.paeskndeespee 
in kat 'Mdrenisnd stet set bun  een-
rails. sullen opkouóan . 



KC]MMUNIKEE 
Onderstaand artikel is een kómmunikee van RARA, de 
Revolutionaire Anti Racistiese Aktie. In dit ko..u- 
nikee. Zuur een de wortels van de desokratie, gaan 
se in op de kritiek van met name de Anti Apartheid* 
Beweging Nederland (AABN) en Komitee Zuidelijk 

• Afrika (IZA) a.a.v. de aanslagen bij de MACRO-ves-
tigingen en Van Leer. Het kommunikee is eerder gepu-
bliceerd in os. Bluf. de Zwarte en Knipselkrant. 
Aangezien die bieden lang niet door iedereen gelezen 
worden en wij deze bijdrage belangrijk vinden voor 
de diskussie over verzet in Nederland, plaatsen wij 
dit alsnog. Net  ^dawk san Bluf voor bet.~epverk. 

Over •terreur 
onder lutdpflkarre eenrosrftg volt daar de SVATP (iutd-
V Afi/kesnw Tanriteriafe ~Udirechaa) 'a Asrel tettpresrd 
In Angola. 
Tot zo'n 100 ka. !n Angote Out do ..wipart( deer. 0Nr 
ree 120 dode. woerden aehtet tet.e. 

Nederland In typ en toer. Voor da derde keer braadt 
sen super-supermarkt van ds SHV - te• Nuth - a(. 
'Vr knaagt Ruw han de wortels van de dsmokratle 
verklaart midster Korthals Mies. 

De ttddakgkaaom ,lintmg rmack rpt slet cenmg. Pukllksd. 
van *rellen sast dan eokf keer verboden marden oer pst mede-
di1Mi prisen ot trachten t. Mcktrsardden •  van de kapeg 
aas. pnofrkten of als w van @nv#~ spermaatlas ns het 
A NC wordt zet een *lideed. Oerrieken .vert de pey~M~ sdr 
kandeting van politieke prangenen raden An Msdtde katep- 
rle. 

'Terreur looste Muilen da kommaltateten als de 811Y 
aankondigt slee uit Zaad-Afrika terg te trekkey. Minis- 
ter Van den Soek benadrukt dat le lust buitenland niet 
da endtut gewekt mag werden dot Nederland niet pol 
staat tegen terreur. 

Drie Z+ddahlkeasme sterree /0 	---M At apOCrate dl.Aat 
daadazen koe geweren &+J op de *verte h.volk q van eren 
nov Sp bij [aapeead•• ferdlt 1 deden. ' 

Ds reorganisatie van de opaporngsdlsneten komt In dis- 
kussie. Kamerkssd Ilnks tot radars vindt dat elke op 
alles gezet moert worden om de daders van 'tsvrsur'aan-
slagen op de Mskro's is attesteren. 

Kopzorgen  

Niet alken de everbeld en het bedrijfs- 
leven bedden de afgelopen maand voel 
ace kun hoofd. Ook Mien links, nader 

• betrokkenen bij da antWpartheldtsstrild 
)salt do diskunde koos op. Ziek kotcen-
$toread op een aantal puntenti 
• içgoççt dakha sou__ et eldea van 

wees 'hqt uètesndellllç om eeras  Over 
Afrika sa ere apartheid wordt 

sleet moer gepraat en het gaat zelfs 
van kwaad tot erger ent do Nederland-
se regering overweegt bedrijven .met 
belangen In Zuid Afrika direkt te 
steunen (AADN In bluf) 

• dit_  soort daktiet *IM een 

Juist wil  wel enten op 	muesokap- 
pelgke steun. Samen me de bonden, 
partijen, sta organiseer Is zo'n kor. 
kot. Groepen als RARA bakben voor-
koedepresentlas en zijn mot bun bom- 
en brandaanslagen eet zo schadelijk 
eh de ttndsrogolpo11tlek van de ie- 
gering IAAt N In bluf) 

lindee  bewedet wordt hler - 
po itlestest 

ijkt met;* e aeerewdnd' dichterbij 
te kombk. Dst tol alle mensen tref- 
(In dl. zich Inzetten voor een recht- 
vaardiger maatschappij R. Huygens 
la Ds Waarheid). 

1Ee$113n groepen dle Zuid A(tlka tot 
akekaerrsln kiezen omdat daar het 
onmenselijks gezicht van het westerse 
bedrgfalevee het drldelijkst Hekteelt 
wordt. (L boegre In Elsevier) 

iLdfi) i (.-::LTZIiAl JS=1i ,. : 
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moe 
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Wi vatten data krltiekpuaten «gelijke?-
11$ op sla evontorek vragen en willen 
slet deze tanktb de diskussie esa ver-
dan. impuls geren. 

T.V.. deookratie  

wat In da eerste planes opvalt u de 
grote ldeohalese krampachtigheid iea 
bekrompenheid) dan oh ondertoon lot 
bovenstroom) de teaktles kenmerkt. Je 
doet Ot aktlef mee aan de door do 
koatmltees georganiseerde boykotNUlat 
ot Je 'maf' niks doen. Op straffe van 
dlskwallllkatle met het @tempel 'politiek 
schadelijk' wordt loyaliteit {slist. 
Het lijkt giet alleen maar Is eren nogal 
bette ee abt.reallstlese ontkenning van. 
het telt dat er Is da afgelopen Jaren 
groepen zijn ontstaan die een andere 
opvatting hebben over de strategie van 
de anti-epertbeldsslriJd la het westen, 
de bakermat as broedplaats vos reclame 
en Imperialisme. 
Groepen dis geenszins wild om zich 
been slun of met onwillekeurige stulp- 
Jas proberen slechts kun 'onvrede' met 
deze maatschappij tot uitdrukking te 
kanen. Meer die b een aantal Jaren 
een alsen strategie In praktijk hebben 
opgebouwd. Dat deze ontwikkeling ge- 
vestigd links en de funnmltea Imiteert 
Is duidelijk. Ze hebben er leen doorslag. 
gevende kernrok op en kennen slet 
met bet wondermiddel van de parle- 
mentaire diskussie de ontwikkeling In 
de hand houden. 
Onze strategie Is In weten kompromis- 
bot en ook anderszins, middels br. 
kheldles ei vla labblet zijn we eest- 
hsnkeH ►k ven gevestigd holes. 
De uiteindelIjke scheidslijn wordt Betrok• 
ken door de kwestie van het parlemen-
tarisme. Gevestigd links • akseepteert de 
grenzen van de parlementaire demokra- 
tle en probeert la het uiterste gevel 
om da grenzen door het parlement staf 
te •laten verleggen. BIJ heftige koerslak. 
ten beslist de thoofdscheldt)rechter. 
Wij stellen die grenzen niet ter diskus-
als, we eksepteren se niet. Onze etra-
tolds testen do apartheid wordt niet be- 
paald door dia opgelegde grenzen, maar 
door da impeslollstIeso verhoudingen, 
die de aorte'van het eperthelmgyteem 
sier. Vanuit gier. In Nachtland, zijn er 
In dat krachtenveld wel degelijk obJek- 
tleve en ook kwetsbare senuwcentro 
te enderacbeldso. (Doend% Vlooien onze 
aktNdeelea en methodes voort.) 

SAosgre slaat In Elsevier slet telemaat 
de plank mis els bij stelt dat we :.... 
Zuid Afrika tot aktleterreln — kleren 
... omdat daar het onmenselijk+ gericht 
van . een doel van het westerse bedrlJfa- 
leven het duidelijkst zichtbaar wordt 
Wil seudsa stat liever lets ander~ wallen 
stalleer: Gezien de specifieke hlstorlen 
banden sausen laad Afrika en Nederland 
• gekonfioateerd met de beestachtig- 

onderdrukking van do zwarte bevol-
k In ZuId 	 door le lnd,Ika dot witte 
mindeaheldibew 

• en rmwlt da opvatting dat het apart- 
Mldtbeleld okt slechts gezien moet 
worden ab esa Witte auperlorltelts- 
waaa, maar alt een - lange tijd - 
seer winstgevend ooderdnnkkhugaae- 
ekanlstn^.  

- /unktlonsrend binnen. kepltallstlssa 
verhoudingen als onderdeel van bet 
wereldwijde zet van politieke en za- 
kelijke belangen 

Is voor aatMmperlalsten Alt r. hei ver- 
zet daartegen een onontkoombaar en 
wezenlijk onderdeel van de strijd. 
Daarnaast - maar daarin claimen we 
absoluut geen ekskhalvltelt - wellen we 
door enss akties ook laten zIen dat er 
In een t.v. demokretke als de nederland+ 
se wel degelijk md{r mogelijk tt dan 
een gedwongen keuze tussen Je schikken 
In je lot of dringend maar vooral be. 
eefd_ vragen om verandering. 
Het t vertrek van SHV uit Zuid Afrika 
mag dan In het Internationale krachten- 
veld een gebeurtenis van beperkte om. 
vang zijn. Hert toont tegelijkertijd wel 
oen dat 'we geenszins machteloos bos- 
ven te zijn. Dat RARA daarvoor niet 
de schoonheldspris van de AABN en 
klein links krijgt is zowel begrijpelijk 
11e odk niet Echt belangrijk. 
Zolang kommlteoa en links oostarmen 
dat er een autonome strijdende bewe-
ging bestaat, die meer Is dab een bid• 
dent, 
zolang men eist bereid Is op een gelijk 
waardige manier de diskussie aan te 
pen zonder daarbij de verschillende 
altgengspunten, strategie en perspektlet 
te ontkennen, 
gelang zei bet geheel Zich blijven af- 
spelen op het navo van twee krantebe-
sw/e n die het niet eens kunnen won-
den over •da grenzen vee kon wijkje. 

Van onderen  
.unca Aurkh, namens da AAEN&kon- 
stoteers ta Bluf  dat as enge tste 
aanslag as eren emmer is leeggegooid 
die tot oha overstroming heeft geleld 
»., het dreigt van kwaad tot erger te 
worden, want onder druk van de le eik 
hevigheid woedende diskussie over ver-
schept politiek aktivltme, terraurme- 
ehoden en de genten vee de dewekra^ 
ska «.. kondigt de regering asar dat de 
baatberming van Nederlandse bedrijven 
;met Investeringen In Zuid Afrika zal 
worden sltgebreld....e RARA sou to een 
krap la de rug van da boykotbeweging 
?ebben  °uitĝeedpee!l̂ d̂.̂ ^p 
1=i 	v^.s ou  ellen Nik  rs dan w--- 	̂er PTT  
'Is 	t met net Nederlandse oaartpste- 

dat vatte winsten maakt in Zuid 
Afrikatl 
Is het niet datzelfde bedrgltlersa dat 
de zwarte arbelders/steri net to nclt- 
tles gebruikt ok da Lddatrlkatwe ba- 
snTs 

is het biet de Nederlandse regering die 
binnen E.Caverbend vla dlplomattske 
kronkels steeds klost voor een zo he- 
perkt mogelijk pakket boykotmeauege-
lcn?l 
Is bet dat Van den broek dkt zoals hij 
alt gel zich er voor schaamt dat bij 
le bet Internationals plttieke forum 
sen 'Don Qulchotte' zou wardan la da 
strijd voor wlktlatl 
Is het friet de Nederlandse staat die 
bedrijven met forma beleren In Zuid 
Afrika tegelijkertIJd van honderden mg-
lomen voorziet le verband met taebna-
loglese innovatie (PldUpt en iheiert 

1 Het misverstand dat de redenering ven 
;dhr. Aurleb oproept, Is dat de staat en 
,het bedrijfsleven In elkaars armen wor-
den gedreven dOdr rsadlk~M dakdes als 
tdete. De werkelijkheid Is dot de leest- 
}soeure en p otgtelqke verhouding ~den 
staat en bedrgfalevep alleen meer dw-
deltJker wordt. Er worden pen 
bongenootechappen of iegenatsliliigöi 
geschapen, meer de reeds bestaande 
ontvouwen sldt h volle omvang onder 
anders ogen. 
Bijvoorbeeld de dreiging met de premie- 
verhoging van elke krandversekering In 
Nederland met een, soort Zuid Afrika 
toeslag te .daarvan sen sprekend voor-
beid. Daarbij *test niet do reden 
waarom bedrijven hier schade oplopen 
ter diskussie. Niet hun gedane Investe- 
ringen en gemaakte winsten In Zuid 
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POLITIEK '(GEWELDDADIG) ACTIVISME 
ZE  

Tegen het Zuidafrikaanse apartheidsbewind gerichte activiteiten  

De in januari jl. gepleegde brandstichting bij een Nederland-
se Makro-vestiging heeft geleid tot een ruime aandacht voor 
tegen het Zuidafrikaanse bewind gerichte activiteiten. 



RARA-aanslag te Nuth 

Het laatste hoogtepunt in dit soort acties - afgemeten aan de poli-
tiek-maatschappelijke reacties welke werden opgeroepen- was de brand-
stichting in de Makro-vestiging in Nuth door een zich "Revolutionaire 
Anti Racistische Aktie" (RARA) noemende groep. Het was de vierde van 
een in september 1985 begonnen reeks van aanslagen onder deze naam. 
Vanuit de samenleving werd sterk afkeurend gereageerd op deze aanslag. 

 Ook de officiéle anti-apartheidsorganisaties spraken (wederom) hun 
afwijzing uit over bet gebruik van geweld in de anti-apartheidsstrijd. 
Binnen de beweging zelf warende reacties minder eenduidig: noch mas-
sale bijval, noch algemene afkeuring was RARA's deel. RARA reageerde in 
BLUF uitvoerig op de kritiek van  met  name de gevestigde anti-apart-
heidsorganisaties. In dit artikel, dat zowel marxistisch-leninistische 
elementen als het typische Bewegingsgedachtengoed bevat, bleek men niet 
in het minst onder de indruk te zijn van het vrijwel complete isolement 
waarin men zich heeft gemanoeuvreerd. Hiermee heeft een nieuwelement 
in de geweldsdiscussie binnen de Beweging zijn intrede gemaakt. 
Meerdere activisten blijken "geen boodschap" te hebben aan het al dan 
niet bestaan van maatschappelijke bijval voor hun daden en zij komen 
daar ook rond voor uit. Het ontbreken van oproepen tot gewelddadige 
steun van de direct betrokkenen (i.c. de Zuidafrikaanse bevrijdings-
wegingen) vermag hen niet te imponeren. Een dergelijke instelling, 
gekoppeld aan voorspelbare negatieve en repressieve reacties vanuit de 
samenleving, bergt het gevaar in zich van afglijden naar een illegaal 
en elitair soort optreden, dat bekend is uit de ons omringende landen. 
Het resultaat dat volgde op de jongste RARA-actie, de terugtrekking van 
het getroffen bedrijf uit Zuid-Afrika, zal de discussie wel niet in 
positieve zin beinvloeden. 

Overzicht belangrijkste anti-apartheidsacties vanuit De Beweging  

Datum doel 	 groepering 

11-09-1984 Van Heutsz-monument/Amsterdam 	Bomaanslag 	Groep Koe- 
tot: Reh 

07-01-1985 Transworld Oil/Berg en Dal Brandstichting Pyromanen 
tegen 
apartheid 



17-09-1985 Makro/Duivendrecht 

09-07-1986 Van Leer/Amstelveen 

1'1-12-1986 Makro /Duiven 
Makro/Duivendrecht 

-1987 Makro/Nuth 

Brandstichting RARA 

Brandstichting RARA 

Brandstichting RARA 

Brandstichting RARA 

-0---■•----......_-.--  



AURORA 	 d.d. 23 juni 1987 

Aanwezig: HBVD - HB - HC - DIB - PHE - HSBP - HT - HR 

Afwezig : PHBVD 

Shell 

De recente aanslagen zijn geclaimd in een brief welke gelijkenis vertoont 
met de brieven waarin de MARRO-aanslagen werden opgeëist. 

23-6-1987 



AURORA 	d.d. 26 juni 1987  

Aanwezig: HBVD - HB - HC - PHE - DIB - HSBP - HK 

Afwezig ; PHBVD - HT 

RARA 

Het lijkt erop dat van een bredere actie tegen de Shell sprake is; nu is er 
weer een aanslag gepleegd tegen een distributiepunt in Alphen a.d. Rijn. 

26-6-1987 

   

    



STAFVERGADERING 	d.d. 30 juni 1987 

Aanwezig: HBVD - HB - PHC - HE - HSBP - HT - HA - HFID a.i. - HPZ - S/0&E - 
K/Bc - HK 

Afwezig: PHBVD - HD 

RARA een probleem  

De campagne van RARA wordt een probleem, ook in politicis, nu 
opsporingsresultaten uitblijven. 



Informatierapport  

Door rapporteur In te vullen  Door BVD In te vullen  

BO  : ^,.^..^. 	,l...l....2  
ea • 	I 	  

Dietr.:  

ACD $70 7 09 177  

datum 07. JULI 1 9 87  

CO  

b. 	/ 	d.  ..r 

Betreft: Claimbrief van RARA bii BLUF  

Vernomen werd dat op maandag 22 juni ji een brief bij BLUF werd ont-

vangen 	 waarin "RARA" de verantwoorde- 
lijkheid opeiste voor de brandstichtingen bij SHEL-stations te Nieuwe-

gein en Zaanstad.  

Het betreffende "komen nikee" wordt bij dit rapport gevoegd.  

200A03  
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KODdMJNIKE$  

Afgelopen. nacht hebben. wij akties uitgevoerd bij,.áistributie •  
bedrijven van Shell-produkten te : Zaaudanen ,'Piieuwegein. 	í  

liet League  de zuidafrikaanse moord op de mozambikaanse president  
Zesmora Machel en zijn. reisgenoten, stroeen - opnieu.w beelden vaxr.it -
::oza.+mbique wereldwijd  de huiskamers binnen.  
De vrijheidsstrijd in. zuidelijk Afrika wordt daarin gedegradeerd tat  

een soort postbus 51'spot: beelden van door honger stervende *pensen,  
v :echtelingen, steevast gevolgd door het onvermijdelijke gironummer. 

 

De oorzaak van deze verschrikkingen doet er kennelijk minder toe.  

Afrika en honger 'horen' nu eenmaal bij elkaar. Ben enkel propaganda- 
 

instituut suggereert zelfs dat een 'socialisties experiment' vanzelf-  
s-,rokend op zo'n dodelijk fiasko snoet uitlopen...........  

Vanuit Mozambique  probeert men tevergeefs te benadru:ken c:ct vice_'.ze_-  
zene. -a en-geen oplossing zijn, maar slechts uitstel van eksekutie  
bete=enen. Benadrukt een dat werkelijke hulp bateL.ent 	cr een  =t 

Farden. toegroepen.  aar.. de  hl . r, • en  
.12Da deze ve:^á 1 _a_^i inga _ 	ze genocide, een  ce -re2z 	7-n  
! ..  <. . aaf t̂^  ' e e dastebi?1.+ . ..t.c ^J..^. ^. ^ :. 	"'- 	_ 	̂_. .... 	- 

	

- ... 5  

• volgens een gelieksoori,ig model in bezet i amibië en Angola.  
:naar kunnen áavimbi en zijn Unite huurlingen naast zuidafrikaanse  

training, luchi,machtsteun en wapens ook resenen op hulp wit andere  

inperialistiese staten.  
Voorop met het geven van financiële steun en wapens lopen de  Verenigde  
staten, die voor dit doel aan de £Um olese areas bij k ..i.a3 ia  eire  
zelfs een complete militaire basic;  :tuilen inrichten.  

ser3,:3t al 150 ca.erikaanza militairen .en diende als doorvlucht-
haven  voor CIA vliegtuigen met wapens voor Unite.  
Deze steun heeft al geleid tot eon. nl eu:7 Uni ta fe  oit in  _iD o rl  

-0:1 ?a Isreëliese levering 'an  Zuiri Afrika Van twee  vliegtuigen  d=e  
straaljagers  en bo. enwe J ,r erss in da lucht runnen bijt^ni:en C?'.._"? `, erop  
!at le inpe i'alistieee staten all en o2 all3a .:Iat an : - .,^ 

x+i..^ :a 	a ._a...,. ta .'a^JV_'^ 1 --- 	.2:_ ': 	,a^ --^^++--±• Desnoo 	'7o_  

T- - 	7,7a:Yleo".". L33 +li: 	j rlvtaix-.7n 43  '12  l   

Lea r- . 1Laze uitgebreid tot in midden Afrika. Lat deze 
bedreiging  reeel is tonen de recente bombardementen in Zambia.  

Opvoering van militaire akties vindt ook binoen Zuid Afrika plaats.  

3otha kondigde na de 'verkiezingen' een, harde amp-1k van het verzat len, 
oc  r  73 zeni j  ? :ir :ui:. e:1 de i. t3'i'1e L -roar  .c 	en 	Riet  

respectievelijk 43% en 30% worden verhoogd.  

Desoada ks sint de strijd tegen het regime aan kracht. }et vol:: van  
a eam.la blijft op straat komen, bouwt haar vakbonden uit, weigert huur 
te betalen, staakt, werpt barrikades op, valt de veiligheidstroepen  

aam  en saboteert het industriele kompieks. De veelvormigheid van op  

elkaar aansluitende en.  elkaar ondersteunende vormen van verzet is  
eea illustratie van haar groeiende zelfbewustheid en kracht.  



. Ondanks 
 wezel 

aanwezigheid 
 wor st Sowé 

de 
	huisuitzettirigete e$ 

voorkenen. Ondanks bewaking branden treinstellen af om zo mede de 
spoorregen tot onderhandelingen te dwingen., Zelfs nadat de veiligheidg-
troepen het vuur openden op de stakers, minstens 6 van hen doodden 
za 400 anderen arresteerden, hielden zij vol. De spoorwegmaatschappij 
is door de knieLn gegaan en heeft alle I7.000 ontslagen arbeiders 
,neer in dienst moeten menen. 
Oe kracht van de vakbonden iszo gegroeid dat een aankondiging voor 
een nationale staking het regime dwong om  van Imei een vrije dag te 
naken. Kennelijk werd de kans te groot geacht dat de stakingsoproep 
een groot gehoor sou vinden. De invallen in vakbondsruimtes, de woorden 
op vakbondsmensen en de massale arrestatie van veel van hun kameraden, 
tonen. de angst van het regime voor deze groei. 
Ondanks de standrechtelijke eksekuties, de martelingen en de gevangen-
schap neemt de konfrontatie met het apartheidsregime steeds frontaler 
Tomen aan.. liun strijd richt zich niet alleen tegen het regime zelf 
mar ook tegen de imperialisiese belangen van de  multinationals  die 
vanuit West europa opereren. 
G.  Hamilton een  journalist, die de leiders van Europese multionationals 
in Zuid Afrika intervieuwde noteerde: " Geen van de ondernemingen 

 waarmee ik sprak meende dat de huidige situatie in het land een ernstige 
bedreiging  voor hun aktiviteiten in Z.A. vormde of in de afzienbare 

- toekomst zou vormen". 
Achter het schild van Botha's staatsterreur voelt men zich nog veilig 
git 4e-rijst de logika en noodzakelijkheid om gehoor te geven aande 
ieeiddels al 30 jaar klinkende oproep van het zwarte verzet, om via 
eiterne druk op' deze multinationals te komen tot een totaal handels-
embargo.  

i an'Lit onze solidariteit met de revolutionaire strijd in Luideli j k 
Afrika, M. :nuit onze opvatting dat het recht op zelfbeschikking onvo-! 
wan reliLic ondersteund meed, worden hebben wij afgelopen napht akties 

i i;gevoerd bij Shell tankstations in  Aieuwegein en Zaandami 

Shell is in Zuid Afrika van strategies belang voor het regime. 
_.Ulereerst door  de illegale levering van olie. Olie is nog steeds 
onmisbaar voor de oorlogsmachinerie. ►;hell helpt: met een kwart van 
alle olie die Zuid Afrika geleverd krijgt. 
-oor de uitbreiding van Shell naar andere werkterreinen is haar
.ollaboratie met en medeverantwoordelijkheid voor de instandhouding 
van het regime sterk toegentmen. In Zuid Afrika adverteert Shell daar 
z.elis mee: 'Two is a company, eight is a commitment'. Die twee zijn 
petroleum en. olie Shell is' echter ook zeer aktief geworden in gas, 
kolen, hout, chemie en de winning van diverse strategiese metalen. 
recentelijk heeft Shell 65 miljoen geinvesteerd in een nieuwe zinkmijn. 
zuid Afrika  wil onafhankelijk  worden van de import. Gelijksoortige 
plannen. zijn er voor wolfram: De tecchniese rinow how voor deze projekten. 
zoals de onderzoekers, worden geleverd door de 100% Shell- dochter 
milliton uit Arnhem. 
Shell is ook betrokken bij de plannen voor gigantiese investeringen 
vroor installaties waarmee gas kan. worden omgezet in benzine. 
At  projekt zal worden gestationeerd op door Zuid Afrika bezet 
grondgebied  in L1amibia, en zal de grondstoffenroof in eamibie uitvoeren. 
;,hell helpt: ook door bandfia, een chemies middel waarmee me wegen 
kan behandelen opdat regeringspatrouilles niet meer  onverwacht op 

 landmijnen rijden. liet wordt in reklamekampagnes door enthousiaste 
veiligheàds -  officieren aangeprezen. 



3 
Dat in dit beleid geen verandering komt bleek opnieuw tijdens de jaar-
vergadering van.  Shell. 
vooralsnog vreest Shell toename van binnen- en buitenlandse druk op 
het regime niet. naar installaties worden ala  ware  vestingen door het 
leger bewaakt. isovenal hoopt ze dat•de huidige konfrontaties de winsten 
zullen doen stijgen. tcoe strenger de olieboykot wordt toegepast, hoe 
meer kansen voor vette premies die worden uitgeloofd als beloning 
voor de ontduiking ervan. meer rijdende tanks en pantserwagens betekent 
meer handel voor shell. 
poch moeten we de bedreiging voor shell die uitgaat van druk op haar 
vestigingen buiten Zuid Afrika niet onderschatten. schade door omzet-
verlies als gevolg van konsumentenboykots of anderzins kan  de 
oorlogswinsten teniet doen. Aiet voor niets getroost shell zich veel 
noeite om zich, door grote publiciteitskampagnes en door dreiging 
met lokale desinvestering, teweer te stellen tegen deze druk. 
Shell Amerika nam als antwoord op de druk tot desinvestering het als 
boykotbreker berachtQ p.r.-bureau Pagan ,international in dienst. 
uok in itiederland wordt hun advies tot offensieve publiciteitscampagnes 
inmiddels opgevolgd. ,giet meer zwijgen of ontkennen zoals bv. ten tijde 
van  de salem-affaire. elke gelegenheid wordt aangegrepen om leugens 
te herhalen zoals de bewering dat Shell de apartheid van binnenuit 
verandert'.  
Het verhaal van Thomas skadimeng, een door Shell. SA ontslagen zwarte 
werknemer die onlangs in nederland was, geeft een duidelijk beeld 
van wat ,hell bedoelt als het zegt dat het "door een progressief 
personeelsbeleid de zwarten helpt ende apartheid van binnenuit verandert" 
::kadimeng meldt: 
- enorme salarisverschillen tussen blank en zwart, 
- salarissen van zwarten die onder de armoedegrens liggen, 
- de lagere regionen in de bedrijfshierarchie 'apart' 

gereserveerd voor zwarte werknemers/ stern, 
- aparte huisvesting voor witten en zwarten waarbij voor de la•ttstge•-

:^oem.den de hutten, de krotten en de vervuilde pensions gereserveerd 
zijn, 
mishandelingen door de mijnpolitie hij c?e Shell kolenmi ir. 

detopr uit, 
- het ontslaan v an  vakbondsmensen, 
- wr esta Lies en deportaties naar thuislanden om vakbondsmensen 

'on•chrLdelijk' te maken. 

In ean p.r. k>ampagne als die van uhell zijn weerleg ,ing n echter n iet 
-? 	 als de mate waarin je aan het woord komt. 
,ol,ens de regels van de t.v. demokratie wint degene met de meeste 
toegang tot de media. voor een kapitaalsconcentratie als Shell zijn 
de mogelijkheden daarvoor legio. 
:ultinationals -is shell vormen in het imperialistiese :,enten de 
ruggegraat van het kapitalisme. Len grondslag daaraan ligt het 
.vrije' ondernemerschap, de 'vrijheid' om uit te buiten en te vernie 
eigen. 	_ukt.Lc xapi ialiis u zal zich het 'recht.  tot moorden, 
ui :.buiten en vern..e tigen vrijelijk laten ontnemen zol ang 	( 
wins ;,en in het geding zijn. ` 
verwachten dat .,heil door haar aanwezigheid in .zuid af ika de 
strijd  tegen het regime zal ondersteunen betekent . hell's 
voorwaarden en kondities daarvoor aksepteren. Lat staat gelijk 
aan het inwisselen van  de ene overheersing door de andere. 
jmperialisme met een '•menselijk gezicht' kreeëren is net zo'n 
tegenstrijdigheid als de apartheid 'hervormen'. ve grondslag van 
beiden is even ziek en wordt bepaald dooruitbuitingsverhoudingen. , 



ln het afgelopen jaar bleek de mogelijke aantasting van het  

'vrije ondernemerschap' Iran Nederlandse bedrijven in Zuid Afrika  
voor het V .N O. aanleiding tot dreigementen. tegenover Gemeentes die  

- Shell wilden boykotten. voor de verzamelde verzekeraars bleek die drei-
ging aanleiding voor premieverhoging. rn voor justitie tot het  
opstarten van een scherper vervolgingsbeleid tegen badikale oppositie.  

t lke konsekwente strijd  voor rechtvaardigheid en vrijheid, voor het  
recht het eigen leven in te richten, zal zich geplaatst zien  
tegenover dit netwerk van imperialistiese belangen;  
i iar omvang maakt dit netwerk echter ook kwetsbaar,  
vanuit  bewuste  en daadwerkelijke solidariteit k an  vrijheid bevochten  
:orden. &san  bijvoorbeeld geprobeerd worden de schade zo ver op te voeren  
dat de steunpilaren van het apartheidsregime onderuit gaan,  
Lep vrij Azania is een overwinning op het imperialisme maar de strijd  
zal doorgaan. liaar, hier en op alle fronten.  
lij willen die strijd met iedereen voeren in die verbondenheid  
en die samenhang.  

B°voluti onai re  
Anti  
Naci .stie se  
Aktie  

^ 

^ 
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Heeft betrekking op Gezien door 

CO-nummer HBVD -PHR:VD HB PHB 

Log.nr. 	• - 
, Notitie nr . : arm pport 

Betreft :Brandstichting MAKRO te 
Amsterdam. 

Bron: 

Bericht: 	 , 

Relatie deelt mede dat de MAKRO te Duivendrecht in brand staat. 

Hij brengt e.e.a. in verband met een publicatie in "BLUF!" (182) 
over een anti-Zuid Afrika-actie, gericht tegen de SHV te Utrecht. 
De SHV heeft de MAKRO-eten in bezit. De SHV heeft belangen in 
Zuid Afrika, o.a. heeft de MAKRO vestigingen in Zuid Afrika. 
In de actualiteitenrubriek, Panoramiek zou op 15-9-85 aandacht 
aan de MAKRO en Zuid Afrika zijn gegeven. 

1 	Relatie bezoekt de plaats van het misdrijf en zal opnieuw contact 
opnemen. 





van protest en sonder enige officiële beschuldiging vast-
gehouden. Na een half jaar moest het anartheideregime  
Nkosi vrijlaten. In deze hele affaire hield de I4akro-orga-- 

 

nisatie zich volledig afzijdig en zweeg als het graf.  
Het argument was, dat men konfljkten met het apartheids-
bewind wilde vemijden. Net  loon_ werd ondertussen niet  
uitbetaald.  

-De Nakro-organisatie ie seer laks en onnoravuldig met het  
registreren van haar zwarte werknemers. Dat hierdoor  
vele van hen slachtoffer worden van de gevreesde t asjes- 
wetten, zoele jaarlijks zo'n 300.000 zwarten, is blijkbaar  

geen bron van zorg.  
-De mentaliteit die uit dit alles snreekt, samen met de  

wetenschan dat deze organisatie nauwelijks informatie  

naar buiten geeft over welk onderwerp dan ook, doen  

daarom niet verbazen, dat de M KR0 ais één ven de twee  

enige Nederlandse bedrijven, weigert te ronnorteren  
in het kader van de toch al niets voorstetl^nde  
G-ged ragecod e.  

Telegraaf 18-9-85  
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"Om het echte gezicht van de apartheid te zien  
moeten we de sluier oplichten van kon.  citutioneie  
hervormingen, tedriegeii jke formuleringen en spelen  
met woorden."  

- Nelson Mandela  

Het 'a'esters imneria .l:is•ties systeem heeft  alle belang bij  
het voortbestaan van het apartheidsregime .j,n Zuid-Afrika.  
Daarom hebben  wij  vannacht een van de onderdelen van het  
Nederlandse zakenimperium in Zuid-Afrika hier Pe.ngevAllen.  

Wij stellen dat wérkel:i jke solidariteit met internationale  
revotutiona_ire bevrijdingsbewegingen daaruit moet bestaan,  

dat hier- in Nederland - in West-Europa - de ekonomiese,  

Politieke,  militaire dragers van het systeem worden aan-  
geoakt. gij zi jn  verantwoordelijkk voor de ontwikkeling 
en uitvoering van beheersin^;,, t  vernietiging en onderdrukking  
overal ter wereld.  

go  •  ook in Zuid-Afrika.  
Apartheid is meer dan een verouderd koloniaal overblijfsel,  
meer dan een wit sunerioriteitsgevoel« Apartheid is een  - systeem van wetten en repressie, áát tot doel heeft de  
- witte -- bezittende minderheid  alle  mogelijkheden in  
handen te gcSvcr, de zwarte  meerderheid zo effekéi.rf mogelijk  
uit te  buiten, om  zo de winsten zo hoog mogelijk te maken.  

Apartheid is immoreel, onmenselijk en beestachtig, maar lange  
tijd ook  zeer winstgevend en een uiterst e, logiese konse-
kwentie van een nPo-koloniaal kapitalisties systeem.  

:+'i.  j vinden het gevaarlijk a.v2rtheid alléén emotioneel  

meralisties te veroordelen, in termen van rr?cisties.  
Natuurlijk Is  racisme zeer verwerpelijk, --maar het is een ;  
idee-fixe•te denken dat zwart en wit in Zuid-Afrika  
gelijkwaardige rechten zullen krijgen _in een maatschappij  
die op kapitalistiese leest geschoeid  blijft.  
:'.pt gaat om fundamenteel teFenstrijtif;p belangen en  dus  
om fundamentele veranderingen  

Pp kosmetiese hervormingen van Botha, zoals de absoluut  
machteloze 'kleurlingen- en aziatenkamers', de afschaffing  

vnrr de sexwetten,' dp aanpassing van de paswetten, het  
gemarchandeer met het staatburgerschap voor zwarten, het  
•restriktief toestaan van zwarte vakbonden enz.., doen -  
helemaal nfets af aan de essentie van de keiharde racistiese  
onderdrukking door de blanke kolonisten.. 	•  
Deze zgn. hervormingen zijn er alleen om de:a;rtheid te  

bestendigen en het verschaft het Yesten een alibi om geen  
werkelijke  isolatie van het apartheidsbewind door te voeren.  



De  zwarte bevolking van Zuid-Afrika schreeuwt om harde  
ekonomiese sankties. Zij ziet dit als een middel om zich  

te bevrijden van' de blanke f .ascistiese misdadigers die  
Zuid- kfrika en haar- buurlanden nu al  eeuwen lang terrori-
seren. 9n als een belangrijke mogelijkheid om het bloed-
vergieten te bilperken, de strijd te verkorten en de' on-
vermijdelijke vrijheid dichterbij te brengen.  
Het zwatte verzet heeft zich noodgedwongen gekeerd tot  
de gewapende strijd, stakingen, het boycotten van blanke  
winkels, massademonstraties '  schoolboycots enz.  
Vormen van verzet,wearop door legerpolitie, veiligheids-
diensten en bedrijfskommando's met meedogenloze terreur  
gereageerd wordt.  

Hier in het Westen komen wij wezenlijk-niets verder met  
van overheidswege uitgeroepen en gesubsidieerde anti  
rnci sme-aktiviteiten, wearin vooral het imago van de be-
stuurders' opgepoetst wordt. 	 •  
Terwijl tegelijkertijd - omdat de ekonomiese verhoudingen  

dat dikteren - de eens zo aantrekkelijke goedkope buiten-
landse arbeidskrachten gedumpt worden, tot remigratie  
i edwongen worden of het land niet eens  meer  inkomen.  
Men speelt de slachtoffers van de schaarste tegen elkaar  

uit, daarmee zelf- de voedingsbodem kreërend voor het  

racisme.  

1*  71 Zuid-Afrika ziet het bedrijfsleven de b'u i  al, hangen 
en schakelt in een andere versnelling, om in ieder- geval  

de arbeidskracht, de afzetmarkt en het  aantrekkelijke  
investeringsklimaat veilig te stellen.  

In het licht van deze tegenstellingen kan men de interna-
tionale parlementaire uitroenen van verontwaardiging  
en halfzachte sankties toch als niets anders zien dan  
een poging om de scherpe inhumane kantjes af te slijpen van  

een apartheidsbeleid dat in modern-kapitalistiese ver- 
houdingen niet meer verkoopt, te. 'duidelijk verzet oproept . 

en het land ekonomies, politiek instabiel maakt_  

Wij  .geloverr  niet  in dat appbl, om sankties aan de staat. 
^ ren Nederlandse staat die hier belangen* dient die dezelfde  

zijn als die, die door de sankties getroffen zouden moeten  
worden. `r  
Veranderingen vergader je niet bijelkaar in een Parlement.  
Veranderingen moet je bevechten. Bevechten door hier  
- in het imnerialistiese Westen - aI die ekonomiese,  
.politieke, militaire instituties aan te vallen, die de  
onderdrukking  hier. en.  elders mogelijk maken.  

Daarin l,igt de ge7ameli jkheid' van onze,  strijd,  ons enige  
perspektief en onze onvoorwaardelijke solidariteit met  

^ 	
de zwarte revolutionaire strijd in Zuid-Afrika, die zo  

bloedig bevochten moet worden. 	.  

STEUN DE REVOLUTIE IN ZUIDELIJK AFRIKA  
EN VORM HET 'FRONT IN WEST-EUROPA t 	• 

Revolutionaire  
Anti  
Racistiese  
Akti e  



De MAKRO 

Eén van de Nederlandse bedrijven die in Zuid-Afrika 
miljoenen guldens  investeert,  is de SHV-holding in 
Utrecht. De moedermaatschappij v an o.a.de Makro (Pty)Ltd. 
en de SSM Coal (SA) in  Zuid-Afrika.  
Zoals _vele multinationals geworteld in het alledaagse leven, 
hier de basis hebbend van al hun internationale aktiviteiten. 

De feiten: 

-SHV Holdings, de vroegere Steenkolenhandelsvereniging, 
behoort tot de grootste ondernemingen van Nederland. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht. 

-De omzet van SHV, in 1983 7,1 miljard gulden groot, wordt 
bereikt via een grote verscheidenheid aan aktiviteiten en 
via hongerden werkmaatschappijen en dochterbedrijven. 
In '83 1.1erd een netto- winst van f 67 miljoen gemaakt. 

-Bij het koncern zijn werel.dwi jd 27.500 mensen werkzaam, 
waarvan ongeveer 10.000 in ons land. 

-Bij SHV is het aandelenkapitaal volledig .in handen van de 
familie Pentenen van vlissingen en haar naaste relaties. 

-In Zuid-Afrika heeft SHV, 'door haar dochteronderneming 	2 
 MAKR0 (Pty) Ltd., vijf vestigingen met  in totaal 40.000 m 

winkeloppervlak. Deze vestigingen worden samen'met de 
Westduitse onderneming Metro geëxploiteerd. Ze zijn onder-
deel van Makro International. AG, waarvan de hoofdzetel 

• in Chur (Zwitserland). 
-De Zuid-Afrikaanse Makro-winkels boeken goede resultaten. 
In '83 werd een record-omzet van ongeveer .f 70 miljoen 
behaald. De  netto-winst  steeg van rond f 4 - miljoen in '82 -
naax;• f 7,5 miljoen in '83.-Voor  '84 werd een netto-winst 
van ongeveer 9 miljoen gulden verwacht. 

-De belangen van de SHV in de internationale steenkolen- 
handel zijn gebundeld in SSN,• dat  haar hoofdkantoor in 
Rotterdam heeft en 22 bijkantoren in. de belangrijkste 
kolencentra 'in de werel•d.. In Zuid-Afrika heet doze vesti-
ging SSM Coal (SA) Ltd. De Nederlandse SSK is de laatste 
,laren steeds meer kolen uit zuid-Afrika gaan importeren. 

=De MAKRO-vestigingen geven het in Zuid-Afrika gangbare 
beeld te zien: 
-z.'arte werkne(e)m(st)ers in de laagst betaalde funkties, 
•een st an j e hoger Aziaten en kl"eurl ingen, en de  blanken 
in leidinggevende posities. 
Saillant detail hier is, is dat in het  middenkader 

 . voormalige Rhodesiese Para's  zijn •opgenomen. 
'-onevenredige lonen. Voor hetzelfde werk krijgen 

zwarte werknemers minder loon als  blanken. Vaak zelfs 
. .onder het bestaansminimum. 
-gescheiden kantines en andere voorzieningen 

•-Midden i'ebruari 1984 gingen 350 werknemers van  de Makro-
winkel in Germiston in staking na het vblledig onrecht-
matige ontslag van Den kollega. De staking duurde 2 dagen. 

-In juni '84 werd Duma Nkosi, werkzaam bij de Makro in 
Johannesburg en aktief in de zwarte vakbond CCAWUSA, samen 
met nog vier andere vakbondsleden gearresteerd o, grond 
van de zogenaamde veiligheidswetten. .Ze werden zonder vorm 
van protest en zonder enige officiële •beschuldiging vast- 

.gehouden. Na een half jaar moest het apartheidsregime 
Nkosi vrijlaten. In deze hele affaire hield de I,akro-orga- 



• 

nisatie zich volledig afri jdig en zweeg als het graf. 
Eet  argument was, dat men konflikten met het anartheids-
bewind wilde verrijden. Het loon werd ondertussen niet 
uitbetaald. 
-De  Makro=ornanisatie is zeer laks en onzorgvuldig met het 
registreren van haar zwarte werknemers. Dat hierdoor 
vele van hen slachtoffer  worden van de gevreesde pasjes-
wetten, zoals jaarlijks  zo'n 300.000 zwarten, is  blijkbaar 
geen bron van zorg. 

-De  mentaliteit die uit dit alles snreekt, samen met de 
wetenschap dat deze organisatie nauweli j_ks informatie 
naar buiten geeft over welk onderwerp dan'ook, doen 
daarom niet verbazen, dat de MAKRO aas één van de twee 
enige Nederlandse bedrijven, weigert te ranoorteren 
in het kndér van de toch nl niets voorstetl^nde • 
w?- oedragscode. 

• 

• ,, 



' ► . •  
• ' v. 

AANSLAG OP  DE  MAKRO . 	 • 

. Amsterdam 18 .*9.»'1985  

.;t. : :zakenimperium i.n Zui.di-Afi3.ka• • 
• 

•

' 	. 	• 	1,,;• ir•. .. it'..aCA 

,
}

/ 	
. 	 . 	' ' 	••;: 	. 	e 

r'« • I3e situatie ter plekke was . noi^maal . 

 • 
deling  ^ • :̂ter . hoogte. *an AO  eerste  zijdeur  af. 	; ,=::^,^y.. - 	 , 	̂t 	̂ : 	

_• 
	t 	r 	:•^  	 -.. 

•i . 	
; !1.'  : ' 	j 	... ^T   -. 1.4.;1 	 . ." :.r. 	t •̀ t• 	1r 	^ :': • 	.i• • 	^ c s 	y • 1 	iz 	•^•: :'. 

« 0;31 £ , M x 
^ morgens werd  bij  het  . ^eirdsch Di-^gbiad^ . ^ti.t ténái xigél I  

	

te Leiden onze  verklaring  $ede^o4 
} 

ne
_ 4"
érd^• 	

r
/ 	' 	_;  

.•!.. r, j. 	 ^., 	 . 	:^ 

	

-

^ 	~•t ^Y 

bm .^6.,4.5 tiara  onze  •  verklaring  bij  'het A.N.P. i "Je.ariieursplein .15  
te • Utreclit a:gédeponeex^d.^ en per post  verzonden n^rx! • het  pai+oo . x, 

• • . Racti.o  Stall*.  ^.ufx ^ .^n ^ma^ndxa^ 	_ _ 	. . . _ _̀ ^ ^^ ' . _. ' --_ .. _ . _  r  ._ . •• 	 i 11 ^ 4 	 . qt •  •.i.. ' • •r.  
'. 	• r ._'. 	-• 	:a.':-.j•.. 	 s; • . " 	
o 	.4t.--.-' 	

, ' 	 ," 	
r

•  . 	•. 

• 

Het .  westers i.mperialii•stieso sys
_
teeta laeeFt• alle - belang bij hvt: . • . 

• -voortbestaan  van  h•et. ápartheidsregiem ^t. Z^.tz,d^»Afrika. iiét

.::.:

•  
nvallen  van de

. 
 ,ii^perii.aZi.stisse•: ekonomi.ëse, politieke :en.  a^.]:*•.  ^ "' ; ...  

. taire  instituties  zien wi j als ons enig perspektieF, onze• . -'   .{:•.. 
._ . gezanéxtl3.jkheià  :i,ia de  strijd: in onze  onvoorwaardelijke  solidariteit  

. 'met .  de zwarte  'iávolutiona.ire bevrijdingsstrijd in  Zuid44,r3,ka;' :  

{In verband  met de onvolledige, nalatige berichtgeving in de  
tt media maken wij het volgende bekend z  

Maandagnacht  .,is de MAIKRO-vestiging te Duivendracht door ons •  

aangevallen. 	/ 	 ' 

•Y'ta langdurige voorbereiding vond die nacht om 3.19 uur aldaar  
de aanslag plaats op een van de onderdelen van he_:t nederlandse 
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EUROPA*.  J  i t^:r- 	:fiL .^-LJ.S.i^Ŷ  .. .'• s.:•̂ i i: ^..d?:.^ 	 ,; v1 ^^ 	.•ai:.1•+.•,^f::j. t^  ^:L'•1a: 	' .::. 	i;:: ^•!.•:•.iStr:..;;.^.:.:.•+py..^r•ht1.:. ,•,  tr... 	••, -i. ^.r•• 	• 	•s'; 
^,• 	-L •, 	. 	 .•. . 	

^.. ^• • 	•.1::,1^:. 	r i^
^: ^ ^ . .t•i%i..w  . •^•: 	 'r •.. Y  p: • 	 . 4 	-.:: 	. 	 , 	: ^,r' •.: 	 t.:. 

- i . 	. 	. 	. .;_• 	̂ 	... 	•1•:• 	 v 	•i • •. 	̂t ^•w ••1 	 ^ 	
y 
	• 	.. 	. 	.. 	 . 	. 	 . 	. 	. 	. 	. . 

. 

	
E 	̂- 	: 	• 	, ra ^ 

, , , ^ 3^Y^U^UT24NAIR ANTi-^RAt3^T^SE ARTIE t^t' ^ ; 
.* . 	Y : 	 »^^5 • r̂••  

, 	
ri 	

. . 	 . . 	• 	 t.:'i:::'á:S:j 	• 	 • . 	! 	••rz• . 	' • 	. ,   rR 	̂  •.7`..^ 	• ^ 	' f•.•'% 

	

. 	 • 	- 	 1::,  _ 	..^ 	 _ •.•1.ri 	 • 1'..^^ 	"'S;'^ 	̂:i,'a¢.1:. 
t 	 ^ 	 .{- :.1.^••. '  

	

°ti.' • 	 ri°-;  r,e 	 ..;y  : :; . 	:e:t •. !', 	 ' • s," '. •s.{.: `,t'[+•e 	'•w^^ is • 	 S•^ 	 .!%:i's•, . 	i i• :' 	. r :i,..••.i. 	.r'.9^  li••T ^'1• .^.' 	s.t. 

	

.. 	 . 	 Y•re: • 	̂•S•i^^ .^.. 
	 ^5^ r̀i ^ 	 •e^` ...t'. 	,i y  ^i^•.! 

	

. 	. 	 ''^.,',^ 	-:5';'°,;:;'^:..";:- 	,>•. 	̂.r. 	 ; i 	•;r . 	;r•  : 	::;. . 	. 	 ; ;.-, 	- 	̂: 	' ^. ; 	.• 'Y ^  
. . 	. . 	 .. 	. 	. 	. .,...:.:^..... 	.... 	

•,L` 	
..._. 	, 	. 	. . 	. 	. .. 	. .. 	..... 	:tSi^'r` ... 	.•'.ti".wra' 	.. " . 	. ... ._ 	. 	. 	 _ 	.. 	. _ .. 	. _ 	. 	_ __,r . ..... . . 	. _ 	. _.,.. 	_ _ . 	. _ 	.^ ._ _ ...-:^•="^ `_=^ .... 

•  
•Tuseen d+ 30 uur en ^t.45 uur hebben  wij twee bewakingsronden: 	• :^;  • 

gekonstateerd, hetgeen e..£wi jkt i►an de normale bewakingsroutiná,' ': :':: ... 	 .. 	. 	, . 	 :.. 

Om  3 . 19 1113V ging  de^ lading . geplaatst bij de verF^ ën bëitàa4- 

•  

f, a t. .^ 

• 



iry 

•,'• 	u 	
l.0 

^ ' `.; ^ 
	

.' •r.,  

	

Ct'. ti^^^' 	ĥ iTt.• 
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groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de brand di '' 
gisteren het complex van de Makro 'In Duivendrecht in de a schattIng 20 tot .3o'mIijen gulden 
legde In een getypte verklaring aan Het Parool wordt gezegd.1schade aanrichtte De Rijkspolitie, 
Het in brand steken van een filiaal van de Makro-keten Is diedezezaaklnhandenheeftjioudt 

' slechts een van de methodes waarop -.wij ons zullen verzetten ' er voorlopig nog rekening mee dat 
hnisc 

 
c 	he stofiág evengoed de 

• 	;.u:ltaaiJLJ ..h.I •:.l-.....£.• 	 . 	 .a...yJ.sçL: ï15;01  - 

De Autonomen beschuldigen ide Noch bij de Ant1..Aparthe1dsbee! zijn AdjudMt P W Lit. 'Je moet er 
Steenkool 	Handelsvçremgmg ging ,Nederland (AABN) n"..'i»j' ,bij dit soort verklaringen altijd .re. 

 het 1  moederbedrijf van dehetKomjteeZujde1ijkAfrIka(KZA),kefliflg :mee:höudendat.men in-.- 
 Makr,'ervan financiële belangen heef t men van de 'Rra'. gèhoorcL,' speelt op een brand die een heel an-
in Zuid-Afrika te stellen boven !no';jHet verschijnsel Aiitonomen Is wel c'dere oorzaak heeft. Zodra wij met 

'ele afkeuring van apartheid. "In- .: bekend. Een woordvoerder van de'. zekerheid weten dat er van brand- 
..vesteerders in. racisme zijn direct . KZA "Half Amsterdam noemt zich .stichting sprake Is, vaarvan op dit 
"verantwoordelijk voor moord Er "zo Gaer maar vanuit dat de brand 'moment dus nog .piets 1s gebleken, ' 
zjn zoals zondagavond op de NOS-', bij de Makro een gewoon bedrijfson- ....dan. kunnen we nog alle kanten uit. 2 

televisie werd getoond een vijftal geval was En bij de AABN - De En over het algemeen slagen wij er. - 
'1.Makrovest1gIngen in Zuid-Afrika. Autonomen riepen déstijds op om de.:- ,.ma enige tijd, wel In óm vast te stel- 

in een. ançler pamflet dat onder de.. Paus te vermoorden  geloof  k, maar len of er Inderdaad een technische 
media is verspreid, rechtvaardigt de Iii -  de strijd  tegen de apartheid' ijn'OOrZaak Is of niet." 

• -zogenoemde 'Revolutionaire Anti we ze nooit tegengekomen:" •i rtDirecteurPUk van de Makrondemt 
Raclstiese Aktie' — afgekot Rara — Vandaag stelt de technische recl!ier_ het 'merkwaardig' dat de Makro in 

- 	 '- 	 ' Nederland kennelijk aangesproken de 'aanslag op de Makro' door onder 
• meer te stellen dat er geen verschil. 
is tussen de behandeling die de Ma- 

' kro haar zwarte personeel in Zuid- 
.1.'.Afrika geeft, en de wljzè*aarop de. 

regering daar de zwarten behandelt. 
In dit pamflet, geadresserd met 
uitgeknipte: .  kranteletters, :,?wôrdt.. 

, niet direct de verantwDordelljkheid 
voor de brand opgeëist. -  Wei wordt 
gesteld dat veranderingen In.Z.iId- 
Afrika alleen tot.. stand gebracht 
kunnen worden doör 'ekonomlsch.e,. 
politieke, - en inlilisire:'instituties • -. 

.aan te vallen, die dxiderdrukkng 
hler en elders mogelijk maken' 

wordt op hetgeen de 811V onder de 
naam van Makro In ZuidAfrlka on-
dérneemt; "Daar. staan wij geheel 
ios--van,".aldus Dijk. In zijn visie 

;.baakt de Rara in op deactualiteit, 
"maar de Ajitonomen claimen de 
brand heel duidelijk, én niet drel-
gende taaL &Daar voel ik me niet 

- lekker over." De Autonomen verkla- 
ren In. hun pamflet dat ;'bovenge-' 
noemde. ,cQllaborateurs vanaf nu 

•hun Ieyen:nlet  langer zeker zijn'. 
De groothandel wordt, zo heeft de 
dIrectleS,nochtend gezegd, in ieder 1 -. 
geval op dezelfde plaats voortgezet. 
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Pluriformiteit of verbrokkeling in het politiek activisme 

Van 30 oktober tot 1 november jongstleden vond in het kraak -
complex "Casa de Pauw" in Arnhem het Congres voor Solidari-
teit en Verzet plaats. Bedoeling was iets te doen aan het 
gebrek aan samenhang in het politiek activisme, zowel in 
theoretisch opzicht als in de praktijk van de actie. In De 
Beweging klinken meer geluiden over onvrede binnen en tussen 
de actiegroepen. Over de oorzaken lopen de meningen uiteen en 
dus worden verschillende oplossingen aangedragen. De belang- 
rijkste passeren hier de revue. 

De groei naar diversiteit  

Nederland kent momenteel een breed scala van actiegroepen. Voor de 
meeste daarvan geldt dat de kraakbeweging er de voedingsbodem voor was 
of er onderdak aan verschaft (heeft). Het'kraken bracht vele mensen met 
verschillende achtergronden en ideeen bijeen. De onderlinge verbonden-
heid uitte zich vooral op straat tijdens de doelgerichte, voor vele 
nieuwe mensen zeer toegankelijke actievormen zoals demonstraties. In de 
acties tegen speculatie en woningnood ontstond de behoefte aan ontmoe-
tingsplaatsen en eigen media met aandacht voor actuele ontwikkelingen 
en discussies over de te volgen strategie voor de uitbreiding van de 
verworven macht. GeTnspireerd door het succes kwamen velen ook op 
andere tereinen in verzet tegen allerlei "misstanden" in de maatschap- 
pij 

Deze verbreding van het actieterrein heeft ook gevolgen gehad voor de 
onderlinge samenhang. Wie op zoek gaat naar een gezamenlijke noemer 
komt eerder uit bij een soort levenshouding die activisten gemeenschap-
pelijk hebben dan bij een gezamenlijk doel en strategie. Een levens 
houding waarin autonomie en individualisme de boventoon voeren. De 
samenhang wordt verder vooral bepaald door de actiebladen zoals BLUF!, 
DE ZWARTE e.a. 

Malaise-gevoel  

In De Beweging klinken al geruime tijd signalen dat het activisme in 
een malaise-periode e' zou verkeren. Ook de actiebladen maken melding van 
matheid in De Beweging. Omdat er van een beduidende afname van het aan-
tal acties geen sprake is en ook het karakter ervan niet minder  mili-
tant  geworden is, lijkt het hier te gaan om een tamelijk , subjectieve 
interpretatie van het in het voorafgaande gesignaleerde verschijnsel 
van diversificatie. Immers als het aantal actievoerders gelijk blijft 
maar zijn krachten verdeelt over een groter aantal actie-onderwerpen 
zal de slagkracht per actie kleiner zijn. Bovendien kan door het uit-
eenlopende karakter van de acties al gauw het idee ontstaan van ver-
vlakking. Het is niet onaannemelijk dat actievoerders, die vinden dat 
hun eigen actie-onderwerp qua belang boven de rest uitsteekt dit als 
een versnippering van krachten beschouwen. Want manipulatie van  een 

 actiepotentieel als De Beweging is een stuk moeilijker als centrale, 
grote delen van De Beweging aansprekende thema's als het kraken, de 
kernenergie of de vrede naar de achtergrond verdwijnen. Op vage thema's 
als anti-kapitalisme en anti-imperialisme is het veel moeilijker mobi-
liseren. 



Verklaringen en remedies  

Vandaar dat actievoerders in verschillende delen van De Beweging aanr. 
dacht schenken aan het verschijnsel malaise en proberen richting te 
seven aan mat zij als verbrokkeling beschouwen. Aangezien individualis-
me en autonomie de wezenskenmerken van De Beweging zijn, spreekt het 
vanzelf dat de analyses, die in dit verband worden gelanceerd, tegen-
reacties oproepen. Er zijn op het ogenblik een drietal visies te onder-
scheiden: 
- Het  kraakfundamentalisme:  

Een twintigtal vooraanstaande krakers uit een vijftal  Amsterdamse 
 kraakgroepen, waaronder de Woongroep Staatsliedenbuurt, stelt zich op 

het standpunt dat de huidige (kraak-) beweging afgebroken moet worden 
om op de  ruines  een nieuwe, zuiverder beweging op te bouwen. De 
huidige kraakbeweging  heeft  volgens hen teveel van zijn politieke 
karakter  verloren.  Een gepolitiseerde kraakbeweging zou weer net als 
in de zeventiger jaren de  samenbindende  kracht van de hele Beweging 
moeten worden. Het kraken - met de daarbij behorende lifestyle en 
uitgangspunten - wordt gezien als grondvborwaarde voor een vruchtbaar 
en eensgezind politiek activisme. 
Deze groep heeft o.a. van zich doen spreken door een speurtocht naar 
verraders in eigen kring, een bijna stalinistische zuivering met p.m, 
een inbraak in een advocatenkantoor om via het proces verbaal te 
achterhalen welke krakers  medewerking  aan de pOlitie hebben gegeven. 
Het  overgrote  deel van De Beweging blijkt weinig sympathie voor deze 
werkwijze te hebben hetgeen tot een heftige polemiek in de actiebla-
den heeft geleid. 

- Repressie  als bindmiddel: 
Sommige kringen van De Beweging, die samenkomen in het zogenaamde 
aktiebladenoverleg, zoeken de oorzaak van malaise in de  toenemende 

 repressie door de overheid.  Deze zien zij onder andere belichaamd in 
het hanteren van artikel 140  Wetboek  van Strafrecht en de  toegenomen 

 Opsporingsactiviteiten. Deze ontwikkeling bedreigt De Beweging in 
haar bestaan hetgeen door een georganiseerd gemeenschappelijk verzet 
moet warden voorkomen. Hiertoe organiseerde een groot aantal  actie-
bladen eind mei 1987 het  congres  "Uitval aa Inver.  Directe  ganlei-
ding was de inval van Justitie bij BLUFI in april 1987. Dit 
actiebladenoverleg tegen repressie is sedertdien  gecontinueerd  maar 
heeft nog niet tot een  eensgezind  standpunt geleid. 

- De "totaal" strijd: 
Een deel van De Beweging, dat zijn wortels heeft in de vroegere anti-
militaristische actiegroep ONKRUIT, tracht door middel van een 
wereldomspannende maatschappij-analyse alle deelterreinen waarop door 
politieke activisten geacteerd wordt in een raamwerk onder te bren-
gen. Tegenstanders in de discussie noemen het smalend het "totaal-
denken". Deze maatschappij-analyse, doordesend van een 
anti-imperialistische teneur, zouden de actiegroepen tot toetssteen 
en richtsnoer van hun acties moeten nemen. Het Congres voor 
Solidariteit en Verzet was bedoeld om een geselecteerde elite uit De 
Beweging in de gelegenheid te stellen over deze visie te discussiften 
en deze eventueel over te nemen. De initiatiefnemers van het congres 
hebben als voorbereiding met verschillende groepen gewerkt om vanuit 
een anti-imperialistische visie tot discussiegrondslagen te komen 
over de onderwerpen "Internationale Solidariteit", "Imperialisme en 
Patriarchaat" en "Verzet in Nederland". Dat bleek een moeizaam proces 
omdat de opvattingen ver uiteen bleken te liggen. Op het congres zelf 
was 4at niet anders. 



De "totaalstrijd" als concept voor De Beweging werd door de + 100 
congresgangers bepaald niet met open armen ontvangen. Het congres gaf 
een onsamenhangende discussie te zien en had eigenlijk geen concrete 
resultaten. Of het moet zijn dat er nadien in de actiebladen publica-
ties en discussies op gang gekomen zijn die het vuurtje voorlopig wel 
brandend zullen houden. 

Verandering in De Beweging? 

De oplossingen, die bedacht zijn om de zogenaamde malaise het hoofd te 
bieden, hebben logischerwijs tot een tegenreactie geleid. Dat komt 
omdat ze te weinig ruimte laten voor twee zaken die in De Beweging 
zwaar tellen: autonomie en individualisme. Het actieblad BLUF1, dat een 
platform wil zijn voor wat er in De Beweging omgaat maar dat door het 
redactie collectief tevens gebruikt wordt om een sturende invloed uit 
te  oefenen, duidt de kraakbeweging aan als een politiek sociale bewe 
ging, die aan mensen de plek en de ruimte biedt  Om  actief te zijn op 
diverse deelterreinen van het maatschappelijk verzet. Die verbondenheid 
geeft, aldus BLUF!, de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen en samen 
na te denken over een politiek perspectief en de voors en tegens van de 
strijd. Voor een vaststaand ideologisch raamwerk, waaraan alle "deel-
strijd" ondergeschikt gemaakt zou moeten worden, is in deze opvatting 
geen plaats. 
Wat er ook waar is van de zogenaamde malaise in de actiewereld, buiten 
kijf staat dat het praten er over geleid heeft tot een interessante 
discussie tussen actievoerders onderling over het perspectief van De 
Beweging en tot nog vruchteloos lijkende speculaties over een verder - 

gaande radicalisering in het politiek activisme. 
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Actie overzicht 1987  

Doel Datum 	Groepering 

Brandstichting MAKRO-Nuth 10 januari 	Revolutionaire 
Anti Racistische 
Aktie (RARA) 



Sabotage Shell-stations te Nieuwegein 19 juni 
en Zaanstad 

Sabotage depot Shell- produkten 	 26 juni 
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Informatierapport  

Door rapporteur In te vullen  Door BVD In te vullen  

so . 	 540914.8/194

•Btil. . 	1  

Distr.: 	BYB,....BF.B. 	 

Acn 88C217 0 40  

datum 1 7.FEB.1 98 8  
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Betreft:  

Hee RARA-artikel, geschreven door Marcel van LIESHOUT in de  
Volkskrant van 11-2-88..  
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met grote maatacbappet drag kunt betichten. Je hebt natuurlijk  
L met levensbedreigende ' tal van groeperingen die bewust voor  
dr— . die  definitief  if- . buitenparlementaire actie kiezen en  
liteten vanomade- ,y van tevoren aankondigen dat  geweld 
van de' traditionele Tor.; .,een van de middelen is om de eisen  
ek protest." ;;.kracht bij  te zetten. De Nederlandse• 

ul steken van 	
zou ons wel geschift vinden ais 

l 
politie voor dat soort groeperin- 

en doen in Zuid r ika 
wij als 

 gen geen warme belangstelling had-
tarl(ij7c een traditionele den." ,  
ditiek protest noemen.  

dat politieteam duidk
.:  RARA is vanaf medio 1985 actief. Er  

	  zijn tankstations van Shell in brand  

gestoken, en Makro-vestigingen in Dui- 
Duiven en Nuth. Bij de ven 
	tg bij het Alphense  bedrijf  

Boot Olie had het maar weinig ge- 
' <scheeldd of er waren drie tanks met elk  

,600 duizend liter benzine de lucht in 
• gevlogen. In totaal is er voor meer dan . 

»' 450 mti'oeit'8iilden,schdtW aangericht:  

• '  De politie krijgt  de  vraag delaatste.tjd 
ï: tnei  vaker: veiolgeièg ••'•itrer`•gent enkel

. 
 

l 	., 	v  • y bet zo foimtderen. ik' moet het wel zo 
er één. Maar er. zijn tiert-,., .formuleren,_want ikbemoei me'inhou  
e clubjes'dte van-de g  "ijslijk niet met  de.opsParing. je kant bij',  
n *p  +efl .•getoerd niet al die zaken wel„constatar 	depoli 
bij lot ANP'de'. vermu  deondeizoeke ',trog en op 	'é - 
d op iaen  veer  de een ef 7, komenrDatisgeO.kritiek op de betref- 
Dataai " ' trant .  kriplt ;  fende korpsen • De' infórmatie  ' raakte 
ts. versnipperd, en was geen  goede  uitwis-  
n het niet overdrijven. DC:: teling van gegevens. Bie deze vormen  
n eenkleine dubmaMan • van criminaliteit moet je eerst tot een  
mildlispinaal  ma- aedeaen analyse en evaluatie van aeee- 

* e .2-;^1.? r.^ter.dy !•: p  .. t•.t^^A„ ^.. . ^^ 
 • 	 • 

„Er zijn 	daders gepeld; iaáï  tilt  

probleem RARA  

uc een immature  ure grote oer  
heeft voor politiek en geve  

vismes. de BVD. We mogen  

dat deze dienst en dat nieuwe  

team veelvuldig informatie gaan uit,  . , wisselen.  
„Nee, nee, nee, zeker niet  Het is stet •:  

lig niet de bedoeling dat dit team door de  
•werkzaamheden van de BVD heen gaat  

•• fietsen of andersom. De bevoegdheden  
•van de BVD zijn geregeld in de Wet op  

de Inlichtingendiensten. Het kan na.  

; tuurlijk zo zijn dat de politie over info e  
matie beschikt die voor de BVD relevant  
kan zijn. Dan bestaat er een door de wet  

..gekanaliseerde manier om de informe .  

tie uit te wisselen." 	 •  

— Het ' is natuurkilt te begrijpen dat  
politie.. en Justitie niet alles over het  
onderzoek naar RAM  naar buiten  
brengen. Maar waarom doet iedereen  

zo geheimzinnig? De betrokken politie-
korpsen, het Openbaar Ministerie, het  

„Ik denk dat het  
om een kleine  
club mensen gaat"  

ministerie van Justitie. Er wordt direct  

een muur van geheimzinnigheid opge-
trokken zodra het over RARA gaat.  

.,Misschien wordt er wat ontwijkend  
over gepraat omdat het politiek gevoelig  
ligt. Bij dit soort vormen van bovenloka-
le criminaliteit hoor je altijd weer de  
roep naar gespecialiseerde politieteams.  
Dat ligt nogal gevoelig. We hebben deze  
nieuwe politievoorziening pad  kunnen  
instellen na intensief overleg met het  
departement vanjustitie en na uitvoeri-
ge adviesronden in het politieveld. Een  

ongecontroleerd po litie-apparaatje dat  
alle kringen van activisten gaat aflopen., 
willen we in Nederland niet, en ik denk  
op gezonde gronden. De politiek zou een  
=politie-optreden onmiddellijk  

vees komen en dan pas kun je gericht  
gaan . Daartoe hebben we — U zegt niet te geloven dat RARA een  
nu juist dat nieuwe: team in het leven goed georganiseerd clubje is, maar er is  

geroepen..Geképpeld aan de Centrale nog niemand  
Recherche Infórmatièdienst, ons lande= 	,,Ik zeg dat uitblijven van concre- 
lijke inlichtingenapparaat.„ 	te resultaten in belangrijke state i s  toe  

te schrijven aan het fedt,dat de informs- 
- Is RARA eengoed georganiseerde tie zo versnipperd is. Je zou bijna zeggen  
club  van  mensen die na een zorgvuldige dat mensen die  op verschillende plaat-
voorbereiding toeslaan? 	 sen in Nederland kwalijke duogen doen,  

„Nee, ik denk het niet Ik denk niet een aardige voorsprong: hebben op de 
dat het een vast dutje mensen is dat politie. We zijn nu . wet het opzet- 

' volgens een  vastomlijnd plan  werkt De ten van criminele  
moeilijkheid it natundijk ook dat men op een regionale basis. Daar hecht  ik 
'zich de ene keer richt  tegen  Zuid-Afri- grote waarde aan."  
ka,'en dat het de andere kever om Woens- 
drecht gaat Het zijn steeds nieuwe fe no- -- Het imago van de Nederlandse poli-
menett Het kan heelgoed mogelijk zijn tie wordt er de laatste tijd niet beter op.  

dat een bepaalde vorm van gewelddadig De zaak Heijn, Oude P. ekela. Weinig  
activisme net zo snel verdwijnt :als ze de voorkomende vormen van  critninali- 

,opstak Wandaar dát dat nieuwe p o-  telt  

	

ept tijdelijke basis, prikt Ik 	„De politie is misschim jarenlang be- 
3 	Deenenke^Ieredeen.óedbnkendevil" rig geweest zich stuk: te ;  generaliseren. . 

hier in Nederland iets van RAF-a chtige' .Wat was er nog over van het in het  
toestanden krijgen.„ 	 verleden opgebouwde recherche specia- 

hsme. li 	 preje de 
- Milt  u het ,vermoeden dat een club laatste,  jaren weer een " 	veel  

als RARA ateertiátwnale contacten ei - meer. arandaecht voor het` pure recher - 

 derhiïudt? 	 chetvèïlr. Je moet wij, de georganiseer- 
„Dat denk ik wel, je. 8r zijttech ook de; criminaiiteitidt niet stil Maar ik  

andere landen die met deze vorm van beste i e beeldverming ais sou de poli-  
criminaliteit te makéá hibbe si Het dolel 'tte bij grote rakertalleen tnaar'achter de  
waardego nreii"zkh richt'hóudfniièt n ; ` eiten aanhollemlibieveel grote fraude- 
bij onze lalde® nomen." 	 zaken zijn deiàatste jaren niet opge- ^?" 	̂..  
— Wo ReRRs„ in Nodorins,A „i"sn.s ciii.. 	 II ARi!Ri. VAN ,i.$GM/MIT  

. '1  



AURORA  d.d. 12 april 1988 

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HE - HT - HSBP - HE  

Afwezig : HD 

Rara 

De acht gearresteerden doen er het zwijgen toe. Veel bewijsmateriaal is er 
niet gevonden. Naar verwacht zal alleen 	 voor langere tijd 
vastgehouden kunnen worden. 

12-4-1988 



AURORA  d.d. 15 april 1988 

Aanwezig: PHBVD - PHB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HE 

Afwezig: HBVD 

Rara 

Ten aanzien van vier verdachten zijn er voldoende bewijsmiddelen om bij de 
R.C. inbewaringstelling te vorderen. De overige vier zijn op vrije voeten 
gesteld. 

15-4-1988  



AURORA 	d.d. 22 april 1988  

Aanwezig: HBVD - PHBVD - BB  - BC  - HD - HE - HSBP - HT - HE  

Afwezig : -- 

RaRa 

Twee van de drie verdachten zijn op vrije voeten gesteld; alleen 
zit nu nog  vast.  

22-4-1988 



STAFVERGADERING 	d. d. 26 april 1988  

Aanwezig: HBVD -PHBVD - HA - PHB - HC - HD - HE - K/Bc - HFID - HPZ - 
HSBP - HT - HK 

Afwezig : — - 

RARA  
Geen der verdachten heeft tot nu toe een mond open gedaan. De juridische 
bewijsvoering blijft erg zwak. 

26-4-1988 



STAFVERGADERING d.d. 28 juni 1988 

Aanwezig: PHBVD - HA - HB - HD - HBO - HSBP - HT - HPZ - HFID - KJA/R 

Afwezig : HBVD - HC - HK 

 

Rara 

 

Het proces tegen c.s. vindt plaats op 10-8- 1988. 

\-1  



Informatierapport 

       

Door rapporteur in te vullen Door  BVD  In te  vullen  

   

ACC)  880805 079  

datum O. A116. 1988  

Co 
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Dawn : 26-7-1988 

Evaluatie:  

BO • 	  

BUL 

Distr.: RBFB=BFAmBTA 	 

  

      

       

       

       

Betnift:  Verspreiding brochure FtARA-manifestatie 

De brochure wordt verspreid naar de volgende plaatsen: 
-Den Bosch 
-Utrecht 

411 	-Den Haag 
-Groningen 

BFB/MB 28-7-1988 



AURORA 	d.d. 9 augustus 1988  

Aanwezig: PHBVD - PHB - wnd. HD - HE - SBP/L - KJA/S 

Afwezig HBVD - HK - PHC HT 

Verwacht wordt dat het proces tegen 	 voor de nodige onrust zal 
zorgen. 

9-8-1988 



ACD 880810 079  

datum 10. AUG.1988 

Co 

d. • 

F  
Door rapporteur in te  vullen 

Voigm 

Datum : 19-7-88 
Evaluatie: 

Door BVD in le  vullen  

SD : 

SIA • 

Dletr 

 

EVE,  EFE, BTA 

Informatierapport  

Proces RaRa 

r7:5••,n 
Op 20-7-88 heeft er een Hoger Beroep tegen de huiszoekingen 
op de Overtoom 27a dd 11-4-88 plaatsgevonden. 

BFB/ME 29-7-88 



Informatierapport  

Door rapporteur in te vullen  Door BVD In te vullen  

BO : ...6288A5-802.^ 

BiJI. • 	   

Dien. BVB,  BFB, BTA  

ACD  

datum  

CO  

b. --- d, —  

Betreft:  

RaRa-proces dd 10-8-88  

Op 5-8-88 heeft de Vara-radioruim 20 minuten aan het proces  
gewijd.  

Tijdens de stedelijke diskussie ivm het proces in Vrankrijk op  

5-8-88 waren er slechts 20-25 mensen.  

200A03  



AURORA 	d.d. 12 auaustus 1988  

Aanwezig: PHBVD - HB - CR - HE - TE - SBP/L - KJA/S 

Afwezig : HBVD - HK - HD 

RARA 

De RARA-brochure en de voorbereiding van het proces door RARA bevestigen de 
reeds bestaande indruk dat het hier gaat om een groep die hechter is 
georganiseerd en ideologisch sterker is onderbouwd dan doorgaans het geval is 
bij groeperingen uit de Beweging. 

12-8-1988 



Informatierapport 

Door rapporteur In te vanen 

Vd tr.: 1 
Daag  5-8-1988 

Door BVD in ts

/ 

 vullen 

BO  

l.. 	  

ACD 880815 105 

datum 1 5. All 1988 

Co 

b. 	-- d. ----- 

Op woensdag 10 augustus 1988 zal in Amsterdam het proces plaatsvinden 
tegen de RARA-verdachte 
Blijkens een artikel in NN no. 6 van 21 juli 1988 wordt door een voor-
bereidingsgroep de eind juli a.s. te verschijnen brochure, met als thema 
"Europeue herstrukturering, de ontwikkeling van een verenigd Europa en 
de betekenis ervan voor ons verzet", samengesteld en gewerkt aan de 
voorbereiding van een op 9 augustus a.s. in Amsterdam te houden manifes 
tatie. Tevens zullen in de week voorafgaande aan het proces in diverse 
plaatsen inden lande voorlichtings- c.Q. infobijeenkomsten worden ge-

houden. 
In Rotterdam wordt deze infobijeenkomst gehouden op 2 augustus . 

1988 in het RAMP. 
Ondanks de slechte publiciteit wordt deze bijeenkomst toch nog bijge-
woond door ongeveer 20 personen, onder wie: 
2 uit Amsterdam afkomstige inleiders, 

Omstreeks 20.30 uur begint de bijeenkomst met een korte inlei- 

_ding van één van de Amsterdammers die eerst opmerkt, dat de video-
banden door een misverstand vergeten zijn en derhalve een korte uiteen 

zetting geeft.-over =de-,inho  



Vervolgblad nr.:  1 

Infonnatlerapport nr.:  1 

Spreker zegt daarbij onder meer, dat op één band opnamen staan welke  
in het geheim zijn gemaakt door een Brits camerateam in Zuid-Afrika.  
Op de andere band zouden ondermeer de politie-invallen bij de RARA-
verdachten te zien zijn. Hierna geeft hij het woord aan de andere  
Amsterdammer, 	 die vervolgens onder meer in- 

gaat op de te houden manifestatie en het gebeuren rond het process  

Het is de bedoeling dat  op  10 augustus 1988 omstreeks 08.00 uur ver-
zameld wordt in het kraakpand Vrankrijk. Naar verwacht zullen ongeveer  
25 activisten toegelaten worden op de publieke tribune. Getracht zal  

worden uit iedere plaats enige activisten bij deze groep te plaatsen.  

De buiten het gebouw blijvende activisten zullen d.m.v. een geluidsauto  

op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken. Tevens zal dan een  

manifest verspreid worden met het "laatste woord" van 	 ^. 

Op de vraag op welke feiten de bewijsvoering wordt gevoerd wordt geant-  

::oord, dat deze  gent  is op de volgende zaksn:  
- een vingerafdruk van 	, gevonden op een onderdeel van de  

KEP-bom,  
- verfresten gevonden op het plakband van deze bom. Deze verfresten  

zouden afkomstig zijn van een tafel staande in een ruimte die ook  

door 	 is gebruikt.  

- een cassette met het stemgeluid van 	.. Bij het onderzoek van  
deze band zou zelfs Scotland Yard ingeschakeld zijn en tenslotte  

- een getuige-verklaring van een pompbediende dat 	 3 jerry- 
cans gekocht zou hebben.  

Naast de vingerafdruk van 	 zouden op hetzelfde onderdeel nog  
een dertigtal vingerafdrukken voorkomen, zodat dit feit niet bewijst,  

dat 	 op welke manier dan ook betrokken is geweest bij de ver- 

vaardiging daarvan.  
Ook de tafel, waarvan de verfresten op de bom gevonden zijn wordt door  

meer dan 30 personen gebruikt, zodat ook dit feit niets bewijst.  Ten-
slotte zou regelmatig met zijn auto benzine tanken bij de ge  

tuigende pompbediende.  
Verder wordt opgemerkt dat door de verdediging twee deskundigen zijn  

opgeroepen, te weten één Zuid-Afrika— en een technisch deskundige,  

Het proces wordt verder gezien als een voorbereiding op de Europese  

eenwording in 1992.  
Overigens heeft  het prpeea teirn 	_op_dit- 	in den lande  



Vervolgblad nr.: 2 
Informatterepport nr.: 1 

al veel solidariteit teweeggebracht van personen en organisaties, die 
op bet gebied van het recht Duitse toestanden zien ontstaan. 
Vanuit dat oogpunt bezien is sprake van een positieve gang van zaken, 
die de onderlinge samenwerking kan bevorderen in de strijd tegen de re-
pressie. 
Op  de vraag of erop de dag van de uitspraak, vermoedelijk 24 augustus 
nog activiteiten ontwikkeld zullen worden wordt geantwoord, dat overwo-
gen wordt in Amsterdam een demonstratie te organiseren, maar dat bet 
eenieder vrij staat op lokaal gebied "iets" te organiseren. 
Hoewel hierbij niets concreets aangedragen wordt, ontstaat toch de in-
drnk, dat bijeen veroordeling van 	 in diverse plaatsen in 
het land weleens "harde acties" tegen apartheidsobjecten uitgevoerd 
gaan worden. 
Tenslotte wordt nog  opgemerkt,  dat tijdens het proces mogelijk een 
"confrontatie" kan ontstaan tussen de verdediging en de president van 
de rechtbank Michels. 
,Beide partijen zouden  door confrontaties" in het verleden, bepaald 
niet vriendelijk met elkaar omgaan. 
Omstreeks 23.00 uur wordt de bijeenkomst gesloten. 
Naar verwachting zullen enige Rotterdamse activisten op 10 augustus 
naar Amsterdam afreizen. 
Tenslotte wordt opgemerkt, dat met betrekking tot de manifestatie op 
10 auggustus ongeveer 150 affiches in Rotterdam zijn achtergelaten. 



ACD 880819 092 

datum 19. AUG 1988 
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b. 

Informatierapport 

Door rapporteur In te vullen 

Volgvr. : 

Datum 1 2-8-1988 

Door BVD In te vullen 

Distr.: .. ?.. 	 — 	O  

Betreft: Info-avond RARA-verdachte, 

Op .dinsdag 2 augustus 1988 wordt in het RAMP te Rotterdam een  info-
bijeenkomst gehouden, onder andere over het proces tegen de RARA-
verdachte 	 op 10 augustus a.s. in 
Amsterdam. 
In fotocopie bijgevoegd de convocatie voor deze bijeenkomst. 
De bijeenkomst wordt bijgewoond door 21 . personen. 

De vergadering wordt omstreeks 20.30 uur geopend door • 
die kennelijk de voorbereidingen voor deze avond heeft getroffen 

en die onmiddellijk het woord geeft aan 
Betrokkene deelt mede, dat de videobanden door een misverstand vergeten 
zijn en gaat vervolgens kort in op de inhoud. 

hierna het woord voerend zegt, dat de bewijsvoering tegen 
uiterst zwak is en op 4 punten berust, te weten: 

- Een vingerafdruk op een onderdeel van een brandbom, aangetroffen op 
het dak van de drukkerij Elba in Schiedam; 

(- Op dit onderdeel zouden nog veel meer vingerafdrukken voorkomen, zo-
dat dit punt niets  bewijst.)  

- Verfresten aangetroffen op de bom en afkomstig van een tafel, staande 
in een ruimte, die naast 	 door diverse andere personen wordt 
gebruikt. 

- Een getuigeverklaring van een pompbediende, betreffende de aanschaf 
door 	 van een drietal jerrycans. 
(De verwachting is dat van deze getuigeverklaring uiteindelijk niet 
veel zal  overblijven.)  

- Een cassette-bandje met het stemgeluid van 

Spreker zegt verder dat uit de verhoren van de verdachten geen verder 
—bewijs naar voren is gekomen en dat Duitse methodes worden gevolgd 
(isolatie en tegenwerking van de advocaten van de  verdachten).  

£Door- 



Vervolgblad nr.: I 
Informatierapport nr.: 1 

Door 	 , die veel morele steun ondervindt van diverse personen 
en organisaties, zou inmiddels een zeer gefundeerde verdediging zijn op- 
gesteld. 
Tenslotte roept 	 op de strijd tegen de apartheid verder te 
voeren. 

Nadat door 	 nog-maals excuses zijn aangeboden voor het 
vergeten van de videobanden gaat hij vervolgens uitvoerig in op de mani- 
festatie, die n.a.v, dit proces op dinsdag 9 augustus a.s. in Paradiso 
gehouden zal worden met als thema "De Europese herstrukturering, de 
ontwikkelingen van het Verenigd Europa..wat betekent dat voor ons?" 
Voor wat betreft de proces-dag zelf zal iedereen verzocht worden om 
die dag om 08.00 uur te verzamelen in het kraakpand Vrankrijk, vanwaar 
gezamenlijk  naar de rechtbank zal worden getrokken. Aangezien slechts 
40 personen op de tribune kunnen plaatsnemen, zal een verdeelsleutel 
worden gehanteerd, zodat vanuit iedere plaats enige activisten het 
proces kunnen bijwonen. Gerekend wordt op een harde confrontatie tussen 
de verdediging ende president van de rechtbank Michels. 
De aanwezigen buiten de rechtszaal, gerekend wordt op ongeveer 200 
personen, zullen met gebruikmaking van een geluidsinstallatie op de 
hoogte gehouden worden van het verloop van het proces. 
Initiatieven voor eventueel te plegen acties zullen persoonlijk moeten 
worden genomen. De voorbereidingsgroep zal oproepen zich rustig te 
gedragen enerzijds, omdat de president van de rechtbank makkelijk zal 
overgaan tot ontruiming van de publieke tribune en anderzijds, omdat de 
ME ongetwijfeld "stand -by" zal staan. Iedere provocatie dient derhalve 
vermeden te worden. 
Verwacht wordt dat dë uitspraak zal geschieden op 24 augustus a.s. 
Vooralsnog bestaan er geen concrete plannen over de op die dag te ont, 
wikkelen activiteiten. 

Rond 23.00 uur wordt de bijeenkblmst gesloten. 

200A04 



221? r 
880819 092 

1 NFORMAT 1 E-/ DI SKUSS 1 EAVOND OVER 
RADIKALE ANTI-APARTHEIDSSTRIJD, EUROPESE EENWORDING EN VERZET 

2 augustus , gaffeldwársstr. 34, Rotterdam , 20.00 uur 

Maandag 11 april vlei  de politie 10 huizen binnen en arresteerde 
8 mensen op verdenking van betrokkenheid bij RARA. 
Het was 64n van de grote daden van het Landelijk Coordinatie 
Team (LCT). Dit LCT is speciaal opgericht ter bestrijding van 
zgn. "politiek (geweidadig) activisme. De arrestanten werden van 
brandstichting, diefstal, vernieling en zelfs verboden wapenbezit 
beschuldigd. Tijdens de verhoren bleek dat het niet om RARA 
ging,, maar om zo'n beetje alle militante akties van de afgelopen 
jaren. 
Een  zeepbel.  

'Al snel werden 7 mensen vrij gelaten wegens gebrek aan bewijs. 
Ook omdat ze konsekwent weigerden lets te zeggen. Alleen René 
zit nog steeds vast. Op 10 augustus zal in Amsterdam het proces 
tegen hem gevoerd worden. 

diskussies 

Vier dagen na de arrestaties van  "11 -4" werden al vier mensen 
vrijgelaten. De overige vier werden 21 april voorgeleid. Toen 
werden er nog drie vrijgelaten. 
Die dag was er een solidariteltsdemo in Amsterdam. Als steun, 
maar ook om op te roepen de strijd tegen apartheid en racisme 
in Nederland zo radikaal mogelijk voort te zetten. Vanuit de 
demo werd ook duidelijk gemaakt, dat het er ons niet om gaat 
of René en de anderen al of niet "schuldig" zijn, omdat hier 
geen schuldvraag speelt. 
Daarnaast verscheen er een brochure: de zeepbellen van 11-4, 
een gezamenlijke uitgave van de arrestantengroep en de zwarte. 
De brochure deed de diskussies hoog oplaaien over de vraag 
of Je anti-apartheidsstrijd wel of niet wilt zien als onderdeel 
van de strijd voor verandering in nederland en over de vraag 
of er zowiezo toekomst is voor een radikale politiek In het kader 
van vele .ontwikkelingen: de krisispolitlek, de toenemende kon-
trole, het europa van '92. 	 • 

manifestatie 

De dag vóór het proces tegen René wordt er  In Amsterdam een 
manifestatie gehouden, 9 augustus In Paredlso. Deze manifestatie 
zal• uit twee delen bestaan: een informatief deel me t  bijdragen 
van getuigen-deskundigen en de procesvoorbereidingsgroep; en 
een diskussie-gedeelte met bijdrages van vrouwencentrum De 
Wilde Roos, een vertegenwoordiger(ster) van een bevrijdingsbewe-
ging, potten en flikkers over section 28, en stichting De Opstand 
over de Krisispolitiek. 

Rotterdam e.o. 
• 

Naast de mogelijkheid tot diskussie en informatie In Amsterdam 
vinden wij het belangrijk en noodzakelijk dat ook in onze regio 
de diskussie gevoerd wordt over de bovenstaande thema's, over ' 

de noodzaak van een gezamenlijke strijd tegen: de bezuinigingen, 



de legitimatieplicht, het racistische asleibeleid, de nieuwe techno-
Iogiën, etc; etc. 
Maatregelen,. veranderingen die niet worden ingevoerd voor een 
meer leefbare samenleving, minder uitbuiting en een schoner milieu, 
maar voor de verhoging van de bedrijfsrendementen van de multi-
nationale ondernemingen en voor meer kontrole en repressie in 
Nederland, Ef!lt'opa en de Derde Wereld. Ontwikkelingen die in de 
media en door de politiek strikt gescheiden worden gehouden, maar 
die in één verband staan met de ontwikkeling van een "verenigd 
europa". 

Voor ons horen de arrestaties van 11-4 ook in deze ontwikkeling 
thuis, ze kunnen er niet los van worden gezien. 

Over deze ontwikkelingen en de vraag hoe we hier in Nederland, 
en in de eigen regio de strijd hiertegen ontwikkelen, op welke 
manieren, organiseren we een diskussie/informatieavond. 

dinsdag 4 augustus, in Het RAMP, Gaffeldwarsstr. 34 in Rotterdam  
*.1t, 	

aanvang 20.00 uur . 

programma: 

- video: een E.O.-documentaire over de advocaten van de arres- 
tanten van 11-4: "Met zulke advocaten verklaar je 
jezelf al schuldig" 

- inleiding en iformatie door de Procesvoorbereidingsgroep van 
René, de nog vastzittende arrestant 

- pauze 

- video over rellen In Zuid-Afrika: een video die Is gemaakt 
door een britse persgroep ondanks het verbod van de 
Zuid-afrikaanse stoat, recenter en schokkende beelden 

- diskussie 

Begin augustus verschijnt er een brochure over het proces, 
met  de bijdrages van de groepen die spreken op de Amsterdamse 
manifestatie. Deze brochure  kan  ook dienen als leidraad voor 
de diskussie 	 • ' - 
De brochure is vanaf 1 aug te koop bij Krities Boekwerk en op 
de diskussie-avond. 

VRIJHEID VOOR RENe I  

... 



Door BVD In to vuthan 

•so   Q.:62.‘i7^^ 

eiji • 	 

Diet : .t .%..F 	 
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Door rapporteur In te vuffen  

Volger. :  1 
Datum : 19-8-1988  

Informatierapport  

Beert: RARA manifestatie/proces  

Op dinsdag 9 augustus 1988, omstreeks 19,00 uur, vertrekken vanaf  
het Poortgebouw te Rotterdam 14 personen om de in Amsterdam in het ge-  
bouw Paradiso te houden RARA-manifestatie bij te wonen.  

Hit programma op  de manifestatie  bestaat onder meer uit  inlei- 
dingen over  
- het proces tegen 	__ 	 door de advocate  



Venrolgblad nr.:1 

lnfonnatlenwport nr.: 1 

Het grootste deel van de Rotterdamse activisten brengt de nacht door 
in  een gekraakt ziekenhuis. 
Op woensdag 10 augustus 1988 verzamelen de activisten zich in het 
kraakpand Vrankrijk, waar het ontbijt wordt genuttigd. 
Omstreeks 08.00 uur vertrekt een groep van ongeveer 40 personen naar 
het paleis van justitie, teneinde het proces tegen 	 bij te 
wonen. Rond 09.00 uur vertrekt een groep van 80 personen vanuit 
Vrankrijk eveneens naar het paleisvan justitie. Voor dit gebouw wordt 
de dag verder doorgebracht, zonder dat zich daarbij incidenten voordoen. 

Hoewel, voorzover nu bekend, nog geen concrete plannen zijn ge-
maakt voor activiteiten op 24 augustus (uitspraak) is de verwachting 
dat het "oorlog" wordt als 	 veroordeeld wordt. Evenzeer 
bestaat uiteraard de mogelijkheid dat "men" de zaak eerst laat bekoelen, 
alvorens tot daadwerkelijke acties over te gaan. 



1- 1x7 AAN ALLE AMSTERDAMMERS 1 880831  1 3 1 
"Om het echte gezicht van de apartheid te laten zien moeten 
we de sluier oplichten van konstitutionele hervormingen, 
bedrieglijke formuleringen en spelen met woorden." 

Nelson Mandela 

Vandaag wordt hierbinnen in het Paleis van Justitie het proces gevoerd tegen René, 
die op 11.april werd gearresteerd en sindsdien gevangen zit. 
Op 11 april werden bij tien huiszoekingen acht mensen gearresteerd op verdenking 
van deelname aaneen groot aantal akties in de afgelopen jaren, waaronder bijna 
alle akties die zijn opgeëist door RARA (Revolutionaire Anti Racistiese Aktie). 
Tegen géén van die acht mensen hadden politie en justitie enig steekhoudend bewijs. 
Niet voor niks moesten ze binnen tien dagen zeven van de acht arrestanten laten 
gaan. René schijnt nu degene te worden die moet gaan 'hangen' om het gezicht van 
justitie enigzins te redden. . 
Wij zijn hier om René te steunen, als vriend en als politiek aktivist. 
De werkelijke achtergrond van de arrestat:.es van 11 april en het proces van van- 
daag is dat politie en justitie willen intimideren. Dat ze de solidariteit met de 
strijd in vele landen van de 'derde wereld' wil breken. En dat Probeert ze via een 
beproefd recept: neem één of enkele individuen en maak er een zondebok van zodat 
anderen afgeschrikt worden vaneen militante en strijdbare opstelling. 
Wij beschouwen deze hele operatie dan ook als een aanval op ons allemaal. 
Een aanval op al het militante verzet dat zich de laatste jaren ontwikkelde. 

Al jarenlang wordt ons met mooie woorden, door gladde koppen in nette pakken ver-
teld hoe erg ze meeleven met de mensen in de 'derde wereld'. Dat ze werken aan de 
gerechtvaardigde eis voor een boykot van Zuid-Afrika. Dat we dat maar aan hun moe- 
ten overlaten. 
De beloftes vallen in duigen, in plaats van een boykot nemen de gerichte investe-
ringen in het apartheidssysteem toe. Het masker valt af omdat het behalen van win-
sten en het handhaven van de huidige heerschappij de eigenlijke belangen zijn. 
Zuid-Afrika is slechts een voorbeeld, een kristalhelder voorbeeld, waarbij racisme, 
bloedige onderdrukking en uitbuiting de• toevoer van grondstoffen en winsten moeten 
garanderen. 
De akties van RARA tegen nederlandse multinationals tonen aan dat solidariteit niet 
aan Den Haag moet worden overgelaten, maar zelf in de hand moet worden genomen. 
Tonen aan dat krachtige solidariteit met konkrete resultaten hier ontwikkeld kan 
worden. Tonen aan welke groepen, en waarom, tegenover elkaar staan. Door politie 
en justitie wordt geprobeerd juist deze politieke achtergronden, deze argumenten 
onder tafel te vegen. Politie en justitie als instrument om de belangen te beschen 
men die: 
- het 'noodzakelijk' maken dat lonen, uitkeringen en sociale voorzieningen systema- 

ties gekort en afgebroken worden. 
- die het 'noodzakelijk' maken dat Nederland zijn grenzen sluit voor vluchtelingen. 
- die er voor zorgen dat Nederland in intérnationaál verband geen konsekwente poli-

tiek voert tegen diktaturen en fascistiese en racistiese-regimes. 
- die verantwoordelijk zijn voor het toenemende geweld tegen vrouwen, zwarte mensen, 

homoseksuelen enz. 

Wij weigeren om ons aan te passen aan deze atrukturen van onderdrukking. 
Wij weigeren onze politieke strijdbaarheid af te zweren onder druk van politie en' 
justitie. Wij weigeren om weg te zinken in een 'je kan toch niets veranderen' 
gedachte, moedeloosheid en cynisme. Dat zal René vandaag tijdens de zitting demon-
streren. Daarvoor demonstreren wij vandaag hierbuiten. 
Solidariteit brandt niet alleen in onze harten !! 

VOOR REVOLUTIONAIR VERZET 
EN INTERNATIONALE SOLIDARITEIT ! 

AMANDL# 1 
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Informatierapport  

Betreft: informatieavond mbt. RARA-proces in perceel van Broeckhuysenstraat 46  

te Nijmegen (de Grote Broek) d.d. 4-8-88.  

Aanvang : 21 uur.  

Aanwezig 16 personen,  

De avond begon met een inleiding over gepleegde akties die de nu nog vastzittende  

ten laste gelegd zouden zijn.  

Akties die genoemd werden zijn: brandstichting ELBA  

van Heutszmonument  

Macro en  

Shellstation.  

Waarom RARA die aanslagen pleegde is nauwelijks aan de orde geweest.  

'De bewijzen tegen 	waren zeer zwak. Zo zou de stemherkenning zeer twijfelachtig  

__zijn; dit onderzoek zou zijn uitgevoerd door ScWotland Yard.  

Het stukje verf wat o ta •e  ook  



Venrolgblad nr.: 1 . 

Informatierapport nr.: 

De jerrycan die was aangetroffen zou bij een ander tankstation gekocht zijn dan 

het tankstation waarvan de politie een getuigeverklaring heeft. 

Hen aantal verdachten was ruim voor moment van aanhouding geobserveerd; het 

bewijs daarvoor was dat mensen niet op hun huisadres maar b.v. bij eenvriendin 

waren aangehouden. De 9e verdachte zou slechts een paar uur verhoord zijn 

en daarna weer in vrijheid gesteld. 

I.v.m. het proces tegen 	op 10-8-88 wordt er op 9-8-88 in paradiso een 

manifestatie gehouden. 

De aanwezigen in Nijmegen werden verzocht te komen naar de procesdag. Men diende 

zich op de publieke tribune wel rustig-te gedragen daar in het verleden de tribune 

Om  een kleinigheid ontruimd werd. De groep mensen die binnen plaats zou gaan nemen 

zou steeds moeten wilsellen qua samenstelling zodat ook anderen gelegenheid kregen 

de zitting bij te wonen. 

Het publiek zou moeten bestaan uit a) vrienden van 

b) pers 

c) van elke stad een paar personen. 

Leden van pers zouden regelmatig naar buiten moeten gaan om daar verslag te gaan 

doen van de stand van zaken. 

Men verwachtte dat het proces de hele dag in beslag zou nemen. 

Buiten de rechtszaal komt een auto met luidsprekersop het dak; op deze manier 

worden de aanwezigen buiten geinformeerd over de stand van zaken binnen. 

Er zijn twee beschermploegen; Omploeg  bij Vrankrijk, van waaruit alles georganiseerd 

wordt; één ploeg bij de geluidswagen. 

De beschermploegen dienen als eerste contact te maken met de M.E. als die zou 

opdagen. 
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Door rapporteur In te vullen 

Volgnr. : 2 

Datum : 11 augustus 1988 

Informatierapport 

Betreft: Rara-informatie-avond de dato 4 augustus 1988 te Nijmegen  

Deze avond werd gehouden in het kraakpand De Grote Broek, Van Broeckhuysenstraat 46 
te Nijmegen. Aanvang 21.00 uur. Ear werd vergaderd in de Picarto ruimte van dit 

kraakpand. 

Er waren  *kg  14 mensen aanwezig onder wie: 

- 3 jongens uit Amsterdam van de Proces-Manifestatie-voorbereidingsgroep. 

Zij gaven een overzicht van de gebeurtenissen rondom de arrestaties van de RARA 
verdachten. Ze worden beschuldigd van 2 Makro-branden, Elba, Van Heutz en een brand 

van een Shell station. De Amsterdammers gaven eenuiteenzetting van de door de poli-

tie gehanteerde verhoormethoden. Verder gaven zij aan dat de politie goed geinfor-

meerd bleek te zijn. Vermoedelijk door middel van observeren en informatie van infor-

manten. Vervolgens ontstond er een korte discussie over:de negende arrestant die 

zichzelf had aangemeld bij de politie. Eigenlijk was men het daarmee niet eens. Hij 

had zich beter kunnen  laten  aanhouden. 

Vervolgens kwam het proces aan de orde. Er zijn 5 technische aanwijzingen. 

*zou bij een benzinestation Jerry Cans gekocht hebben. Daarbij was hij herkend. 

De Jerry Cans waren echter bij V en D gekocht. Het feit dat hij door de benzinepomp-

houder herkend was had te maken met het feit dat 	vaak bij die benzinepomp ging 

tanken. 

Verder waren er houtschilfers va n een deur en had men een vingerafdruk van 

aangetroffen op een tijdmechanisme. Dat was op zich niet zo verwonderlijk, omdat 
elektrotechniek als hobby heeft. 

Nadat men over het proces gesproken had hield men 10 minuten pauze. 

Na de pauze werd er gesproken over de activiteiten tondom het proces. Op 9 augustus 

198 zal er in paradiso te Amsterdam een manifestatie worden gehouden. In Paradiso 

zal er een Afrikaanse band optreden; de advocaten zullen er een inleiding geven en 

er zal poezie zijn. 



Vervolgblad nr.: 1 	 bij operatierapport nr.: 

informatierapport nr.: 2 

Tijdens het proces zukllen er buiten het gerechtsgebouw pamfletten worden uitgedeeld. 

Er zal ook een geluidswagen aanwezig zijn. via deze geluidswagen zullen de mensen 

buiten op de hoogte worden gehouden vanhet verloop van het proces. Bovendien zal het 

pleidooi van de advocaat en het slotwoord van 	voorgelezen worden. 

Op de proces-dag zou het kraakpand Vrankrijk dienen als thuishaven van de activisten. 

Bij charges van de ME zou men daar naartoe kunnen vluchten. Voor de nacht van 9 op 

10 augustus 1988 zou men ook slaapplaatsen creeren in Vrankrijk. 

De intentie was om zich niet door de reguliere politie weg te laten jamgen bij het 

gerechtsgebouw. Als de ME zou komen zou men wel gaan. 



Door rapporteur In te vullen  
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Informatierapport  
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Door BVD In te vullen  
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Betreft:  

Info-avond over het Rara-proces te Amsterdam.  

Op vrijdag, 5 augustus 1988, werd, omstreeks 20.30 uur, in het gebouw Vrankrijk te  
Amsterdam, een info-avond gehouden over het zogenaamde Rara-proces.  
Aanwezig waxen ± 55 personen.  

Door 	en 	die de info-avond leidden, werd een uiteenzetting gegeven over de  
tot op dan plaats gehad hebbende gebeurtenissen rond Rara, alsmede over de op dinsdag,  
9 augustus 1988, in gebouw Paradiso in Amsterdam, te houden m anifestatie en het op  
woensdag, 10 augustus 1988, te voeren proces tegen  

M.b.t. de procesdag werd 	 medegedeeld dat het in de bedoeling ligt die dag,  
bij de rechtbank op de Prinsengracht, een manifestatie/demonstratie te houden.  

De deelnemers aan deze n]anifestatie/demonstratie verzamelen zich die dag, omstreeks  

08.00 uur, in gebouw Vrankrijk, vanwaar, omstreeks 09.00 uur, naar de rechtbank zal  

worden gegaan.  
Daar een confrontatie met de ME  niet wordt uitgesloten_ ligt het in de bedoeling een  
groen personen te formeren, die, ingeval van een door de ME uit te voeren charge, de  

deelnemers aan de manifestatie/demonstratie zal beschermen e r  bij een eerste "treffen"  
de klappen zal opvangen.  
Deze te vormen groep zal 'bewapend" zijn met helmen en bezemstelen.  
Het is de bedoeling dat de deelnemers aan de manifestatie/demonstratie achter deze  

groep blijven en op hun beurt, ingeval van een "treffen" met de ME, eventuele arresta-
ties van personen uit deze. "beschermgroep" tracht te voorkomen.  
Aan de aanwezigen werd gevraagd wie v an  hun deel uit wilden maken van deze groep.  

en 	melden zich hiervoor aan.  
Medegedeeld werd dat voor de personen die deel uitmaken van deze groep, op dinsdag,  

9 augustus 1988, te 12.00 uur, in gebouw Vrankrijk, een voo s• bereidingsvergadering zal  
worden gehouden.  
Voorts werd medegedeeld dat uit  Duitsland,  alwaar ook een info-avond over Rara en  

was gehouden, ook sympathisanten_ zullen komen voor deelname aan de manifesta-
tie/demonstratie.  
Personen die eventueel slaapruimte ter beschikking hebben werden verzocht, op dinsdag,  

9...  ` t10_ etvc 1088, te kamen naar de  in  cpbnvw Parelli eo te houden marl fentetie.  

7ACAO©  
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Informatlerapport nr.: 1 

Tevens werd gesproken over frontvorming en de daaruit voorvloeiende acties, e.e.a. 
naar aanleiding van een artikel van enkele ex-BONK activisten, welk artikel werd 
geplaatst op de pagina's 62 en 63 van de brochure "oor Internationale Solidariteit 
en Revolutionair Verzet - discussiebijdragen voor de op dinsdag, 9 augustus 1988, in 
gebouw Paradiso, te houden manifestatie. 
Over het algemeen konden de aanwezigen zich vinden in de in dit artikel vastgelegde 
ideeen. 

200A04 
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Door rapporteur In te vullen 

Volgnr. : 5 
Datum : 23-8-1988  

Door BVD In te vullen 

BO : ..Ca02 
•  Bijl.  

Distr.: 

Betreft: 

Manifestatie in Paradiso te Amsterdam. 

Op dinsdag, 9 augustus 1988, werd, omstreeks 20.00 uur, in het gebouw Paradiso te 
Amsterdam, eenmanifestatie gehouden i.v.m. het Rara-proces, teneinde mensen te 
mobiliseren en te informeren over dit proces. 
Tevens had de manifestatie, blijkens het voorwoord in de ten behoeve hiervan door de 
voorbereidingsgroep samengestelde brochure "Voor internationale solidariteit en 
revolutionair verzet", tot doel samen te komen met verschillende mensen en groepen, die 
betrokken zijn bij radikaal verzet, teneinde een strijdbaar antwoord te  formuleren  op 
de ontwikkelingen en het verzet meer breedte en diepte te geven. 
De manifestatie werd door + 700 personen bezocht. 

a 



Vervolgblad nr.:1 	 Wj operatlerapport nr.: 

• 	 infonnetlerapport nr.: 5 

f nstreeks 21.00 uur werd  de  manifestatie met een door 
,geopend. 
Hierna werd door verschillende personen het woord gevoerd. 

gehouden inleiding 

Noemenswaardige Bijzonderheden kwamen hierbij niet aan de orde. 
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Informatierapport  

Betreft:  

Manifestatie/demonstratie rond het Raraproces, d.d. 10 augustus 1988.  

Op dinsdag, 9 augustus 1988, werd, omstreeks 12.00 uur, in het gebouw Vrankrijk te  
Amsterdam, een vergadering gehouden voor die personen, die deel uit wilden maken van  
de groep, die tijdens de op woonsdag, 10 augustus 1988, bij de rechtbank op de 
Prinsengracht te houden manifestatie/demonstratie, ingeval van een confrontatie met 
de ME, de deelnemers aan deze manifestatie/demonstratie zullen beschermen. 
Aanwezig waren + 30 personen, waaronder:  

en nog ecn onbekende voerden tijdens de vergadering het woord.  
Afgesproken werd dat rond de op de Prinsengracht ^:n.nwezig deelnemers n:an de rsrrifest;  
tic/demc'strctie, ingeval van eer 	trefren met de ME, een twveetrl  buffers zal  
worden gevormd, te weten één buffer aan: de  zijde v,-r_ de Leidsegracht en  één aan  de zij-  
de van de Leidsestraat.  
ingeval de ME de deelnemers sommeert zich te verwijderen zal men, op het moment dat  
een charge dreigt, zich langzaam terugtrekken, daarbij de deelnemers beschermend door  
ineengehaakt rond hun te gaan staan.  
Indien de ME chargeert zullen de eerste klappen worden opgevangen. De ME zal vanuit  
de "buffergroep" niet worden aangevallen, men zal zich enkel verdedigen.  



Rara- oces (2) 
#31-1-41L  

Bij de berechting van een verdachte s 
houdt  justitie doorgaans rekening 
met motieven en achtergronden 
om tot een juiste beslissing te ko- 
men. Wat blijkt nu? Zeven mensen 
werden opgepakt voor acties met 
politieke motieven. Tegen zes van 
hen was helemaal geen bewijs, de 
zevende werd op twijfelachtige  be-
wijzen tot vijf jaar ve roordeeld. 
Hierbij werd uitdrukkelijk géén re-
kening gehouden met de motieven . 
van verdachte. Dat 'Rara-acties' ge-
richt zijn tegen (steun aan) het 
apartheidsregime dat moordt, mar- . 
telt, kortom staatsterreur uitoefent 
was volgens de rechter niet van be- 
fang. 
Het politieke gezicht van Nederland 
zal met deze veroordeling wel ge-
red zijn, maar wat ons betreft heeft 

 regering en justitie eens temeer 
het gezicht verloren. We zouden 
niet eens verbaasd zijn als een ver-
krachter wordt vrijgelaten wegens 
cellentekort om René op te sluiten. 
„Rara, aan welke kant staat de  re-
gering?" 

Delft  Jean Hectors, Eric Geevers • 
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De ideologie-discussie in De Beweging 

Sedert enkele jaren, in feite sinds het begin van de aan de 
RARA-dadergroep toegeschreven aanslagen duikt een anti-im-
perialistische ideologie als drijfveer op in de claims en 
discussiestukken die aan deze acties worden gekoppeld. 
Deze politiek-ideologische visie en het deel van De Beweging 
dat zich deze visie eigen maakte en uitdraagt, kwamen in Het 
tweede Kwartaaloverzicht 1988 uitgebreid aan de orde. 
In déze bijdrage worden de effecten van dit gedichtengoed op 
het overig deel van De Beweging geschetst. 

Aanvankelijk was het anti-imperialistische gedichtengoed slechts voor 
enkelingen binnen de enkele duizenden personen tellende Beweging een 
onderdeel van de motivatie voor het actievoeren. 
Het vormde voor deze personen geen leidraad voor het handelen, werd 
niet als dogmatisch uitgangspunt gehanteerd, maar gold meer als extra 
argument bij "het actievoeren vanuit de emotie". Slechts gaandeweg werd 
voor deze kleine (Amsterdamse) groep ineen rijpingsproces als gevolg 
van de opgedane ervaringen, de gevoerde discussies over doel en zin van 
de gevoerde acties en hun (al dan niet bestaande of gewenste) onderling 
verband, dit gedachtengoed uitgangspunt en kapstok voor aanslagen. 
Door de veelal afwijzende reacties van het overig deel van De Beweging 
op de gewelddadige aard van de acties, en het cynisme in de commentaren 
op de ideologische motivatie bleef navolging vooralsnog uit; De 
Beweging, wars van ieder -dogmatisme en vermeend opgedrongen "ideolo -
gisch leiderschap" had geen enkele interesse. 

De "anti-impi's" waren evenwel inmiddels in contact gekomen met gelijk-
gestemden uit andere steden en groepen en zodanig overtuigd van de 
waarde van hun, naar eigen gevoel, overzichtelijke en bruikbare kap- 
stoktheorie dat pogingen in het werk werden gesteld om dit gedachten 
goed in interne discussies uit te dragen. Hiertoe werd al in 1986, maar 
in sterkere mate in 1987 in gespreksgroepen met andersdenkende maar 
bekende "oude getrouwen" voorbereidingen getroffen voor het eind 1987 
gehouden driedaagse Congres Solidariteit en Verzet, waaraan een ge-
selecteerde groep van 200 activisten deelnam. Het juiste moment voor 
een diepgaande discussie leek aangebroken; De Beweging was door 
versnippering, actiemoeheid en bloedarmoede in een toestand van malaise 
geraakt. 
De hoge verwachtingen van de anti-impí's werden niet beantwoord; het 
resultaat was mager. De gemiddelde activist bleek te autonoom ingesteld 
en niet ontvankelijk voor een allesomvattende theorie als leidraad voor 
een toekomstig activisme, waarbij geen plaats was vooreen emotioneel 
vrijheid- blijheid-activiste. 
Gesteld kan worden dat na het congres de oorspronkelijke scheiding der 
geesten in stand was gebleven en door de (ook later in de actiebladen 
gevoerde) discussie zelfs versterkt was. 

Vanaf begin 1988 zijn een aantal gebeurtenissen echter sterk van in-
vloed geweest op een verdere ontwikkeling en verspreiding van het 
anti-imperialistische gedachtengoed: de aanslag in januari op paspoort- 
drukkerij ELBA, vestiging van de Groningse anti-imperialistische boek-
handel "Slagerzicht" inclusief "staf" in Amsterdam, oprichting van 
anti-impi vrouwengroep "De Wilde Roos" te Amsterdam en als belang-
rijkste de arrestaties van de RaRa-verdachten op 11 april. 



Door deze ontwikkeling kon een zekere concentratie van personen met ee n . 

anti-imperialistische visie deze veelvuldig en uitputtend aan de orde 
stellen. 

Door  de schok van de arrestaties liet De Beweging de uiteenlopende . 

activiteiten en publicaties van deze groep aanvankelijk kritiekloos 
over zich heenkomen; gevoelens van solidariteit overheersten, of, zoals 
het actieblad N.N. het verwoordde in een commentaar na de rechtzitting 
op 10 augustus: 
"Wij beschouwen de eis van zeven jaar.... als een regelrechte oorlogs- 
verklaring aan ons allen.... wij zijn kompromisloos, radicaal en boven- 
al solidair". 
De geboden ruimte werd door het anti-impi-kamp goed benut. In de 
periode tussen 11 april en 24 augustus, de dag waarop de RaRe-verdachte 
werd veroordeeld, werd ondermeer het  volgende ondernomen: 

In de actiebladen werden de achtergronden van de RaRa-strijd toege-
licht en onderbouwd; in de (schriftelijke) discussies werd kritiek 
soms vrij hautain van de hand gewezen. 
De RaRa-verdachte schetste in zgn. bajesbrieven zijn gedachtengoed en 
gaf antwoord op vragen van sympathisanten. 

• De "arrestantengroep", sympathisanten uit voornamelijk de groep 
RaRa-verdachten, stelde een 90 pagina's tellende thema-brochure 
samen. 

- In vijf steden werden informatie-avonden georganiseerd over de 
procesvoorbereiding. 

- In het Amsterdamse kraakcomplex Vrankrijk werden twee thema-avonden . 

georganiseerd. 
- Op 9 augustus werd in Paradiso een grootscheepse manifestatie georga-

niseerd waaraan + 750 personen deelnamen. 
- De RaRa-verdachte legde een uitgebreide en ruim verspreide procesver-

klaring af die ale samenvatting van het gedachtengoed mag worden ge-
zien. 

Het is niet verwonderlijk dat deze golf van publiciteit tot enkele 
duidelijke gevallen van navolging heeft geleid: een aanslag bij een 
Philipsvestiging te Amsterdam en een actie bij Unilever Rotterdam wer-
den gevolgd door een claimbrief en persverklaring in RaRa-stijl. Ook 
legde een arrestant inzake een vernielingsactie bij een Shell-station 
een procesverklaring in de stijl van de RaRa-verdachte. 
De toonzetting in een aantal activistenbladen vertoont anti-imperia-
listische trekken, hetgeen goed past bij het onderwerp  dat  in de afge- 
lopen tijd veel aandacht trok en in het verlengde van het totaal ligt: 
de IMF-Wereldbank conferentie te Berlijn. 

Hoewel geconstateerd mag worden dat het anti-imperialistische 
gedachtengoed inmiddels bij De Beweging nadrukkelijk bekend is gesteld, 
is van een brede acceptatie geen sprake. Tekenend is dat na de uit-
spraak op 24 augustus 1988 de eerste oprechte (zelf)kritiek weer is 
verschenen. 



In de  actiebladen werd door critici gesproken in termen als "het ramme- 
len en kraken als een oude wekker" van de theorieën waarvan het gebrek 
aan helderheid door blinde dadendrang wordt gecamoufleerd. Men schat de 
anti-imperialistische aanhang op "waarschijnlijk net genoeg voor een 
front van politiek eenzamen". Een ander sprak van hapklare anti-•impi 
brokken die aanvankelijk kritiekloos geconsumeerd werden, maar nu tot 
bezinning nopen. 
Kortom: een breed front van gemotiveerde revolutionairen onder aan-
voering van een anti-imperialistische elite van super-activisten ligt 
nog ver weg. 
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Datum 	 Plaats 	Object 	 Aard actie en 
door wie 

24/25-01-88 Schiedam 	KEP/ELBA 	 poging tot 
inbraak/ brand- 
stichting 
commando 
"NO PASARAN" 



Amsterdam 4x Shell t.st. 	vernielingen/ 
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NOD 	8901  0 5 0 1 9  
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d0  

V-  5-  'L..--  

Dienst: 	BTA 

Naam 	: 	He 

Door 	: 	BIN/NN Tijd 	• 

Heeft betrekking op Gezien door  

CO-nummer 	: BV  

Log.nr. 	• 

Notitie nr  .  
Rapport  

Betreft: 	Duitse art. m.b.t. RARA Bron: 	diverse Duitse actiebladen.  

Bericht:  

In diverse duitse actiebladen verschenen le afgelopen  

maanden diverse artikelen  m.b.t. BABA- er anti Shellaoties.  

Veelal set bron Frontline info BURO.  

Bijlagen:  
1) Killerhater nr. 8, 18-4-.'88 (Berlijns aktieblad)  

2) Badikaal ar. 135  
3) Hrisinalieierungsrundbriet 20/21 (Hassel)  

4) Sabot (nr. 19, april 1988) (HAMBURG)  

5) Sabot (nr. 20, juli 1988) 	(HAMBURG )  

Actie:  

Doorgegeven aan  

Dienst:  

Naam 	• 

Datum :  

T ijd 	• 

Traces gevraagd aan:  

200A11M  
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•EINLEITUNG.  
^; '•.. 	 •  • 

•Vor'ouch liegt sin Sonderheft 	 .si:̂n8 der Verhaftungen vom 11.4.88 .  
inAmsterdam-An  diesen Monntagniói$e 5iggaei ;Pólizei,  in 10 Wohnungeri Razzia' •s =. 
durchgefíïhrt und in 8 Wohnungeri':habe+i,Hau"sdurchsuchungen gemacht.Meiste's 
haben sis•perso`nliche Sachen mitgén` ."' {mowïe,Tagebucher,Agenda's,9riefe) +  
politische Zeitungen,Flugi's und 	 den von der Polizei benannte  
Computern,áLkannister,Feuerlóscher un ein,Vervieifaltiger.Acht Leuten warden
verhaftat,ein neunter entkamm.OSese -;riatibn•ïst ausgefuhrt durch das'sogenannte  : • -  

-,. I Landelijk Coórdinatie Team  (LCT).'(8ur^des Kg-Ordinations  Einheit3in zusammen arbeit  
mit verschiedene MannschaftsverbéndsOlese Einheit meint Leuten verhaftet zu haben  
die au*' der eine odor anders Weise betQiligt ; sind zu P, ?.^A(Revolutionaire Ant:. 
Rascistische Aktie)Am Anfang schrien die Median dass die harte Kerne des RAíRA's  
jetzt zerschlagen ware.  

Die 8eschuldigungen gegen die Verhat"tair'ilautén:  
11S7 Erandstiftung/Explosion. :" 	:_•,^:,^;;.. ,  
1311 diebstahl unter erschwerende. umstànaer F;.  
3321'Verdu"sterung  ,t-  z^. c í: : •  
5350 Zerstárung  

Die Scwache des Verfahrens wird:klar an•den,5;fast sofortige Entlassungen am  14.4 -  
und 15.4Die Restlichen 3 sind in, .ii-haf.t?;gerátèn fdr 12 Tagen.Qieses gescha eben f alls  

auf ausserst unbestirmte GriJnderiAehe•,áuch:dié ERklarung des Anwaltens.Diese 3  
verhafteten werden an Donnerstag,21.4,vorgefíihrt bei dam sogenannten'Raadkame.,  
8eraatungszimmer',und da wird der.3iJntersUchungshaft vielleicht mit dreissig  
Tagen verlángert. 	 : :. 	-:• 
Diese Vorfu'hrung ist der Anlass ën diasen  Ursine  Kundgsbung zu machen.Wir sehen  
diese Kundgebung als sins ausseivng.unaeies.Wi,ller.s den militanten Kampf gegen  
'Apartheid'und•Rascismus for•t •zu,setzen;ils:,Teil.des weitweiten Kempf  um Befreiung. 
Diese Sonderteil erscheint als=Resultatf;o'*_ne ^zusammenarbeit von Arrestantengruape  
und 'de Zwarte',um fOr die.Kundgebung'eima1:.4 auf zu rufen,und mehr liintergrund  
informationen zu geben. . • ..4  

Uebrigens spenden sind wilkorrmen.Wir Brsuchen.eine !longs Geld itir die Oemo,dieees  
Heft,Flugblatter. Telefon ' :und natifrlichr.,dis: Gefangenen.  
giro nummer 	5339912 .pr  •. 	̂:-.e;^ . • 

tnv,HJ.Hoogervcrst i„  
Amsterdam: It . 	. •;;-• 

.^. 

Ili^1w,!  



^ ^• ^^ ^=,^^u ,.
g
^., 

•AUFRUF ZUR IDEMQ-»^ : Z 1.4 .88  

Donnerstag den 21_April werden die.,3 inF moment .noch eingesperrte leute  von 11.4 
den" Haftrichter vorgefuhrt. Demo auf :°di `em  •.Tag •heiBt fur uns unsere sblidari tat  
mit den gefangenen auf die straBe zu - iagven;-and'gleichzeitig auf za rufen der  
kampf gegen Apartheid und Rassismus. •fort' zu .:fuhren. Das  ist der meist passende  
Antwort aufversuche der Bullen- und :Justzzáppara s den Widerstand zu brechen.  
Der-militante anti- apartheidskampt t(diAinen anti- rassistischen wie auch anti  
imperialistischen kampf ist) hat•za folge-gehabt`dass die Interessen von der SHELL

1 
 

and SHV multinationales tatsáchlich'geschiádet 'vorden sind, wahrend die hollsndische  
beteiligung ander unterdruckung des Sud-Afrikanische Volkes nachgewiesen wtirde.  
Holland hat als imperialistische macht nichtnur interessen in Sud-Afrika, Das  
Hollandische kapital hat sich uberall in-der Welt eingemischt (Shell, Unilever,  

Philipd. Akzo). Ausbeutung und unterdrOckung werden hier organisierc (z.B.5her  
NATO, i .^ g .) 	 • .:1•:1, :e
Tats1651Iche  solidaritdt mit dem  Bef 	auf der ganze welt heiBt daB w;._  
uns welter bescháftigen den Hollandischen3 Anteil nach zu weisen und an zu greifen.  
Apartheid ist ein átzendes und einzigartiges beispiel dafur wie rassismus und  
Skonomische ausbeutung und unterdrsckuàgzusasamenhangen. Bassinus zegt sick aber  
in verschiedene Art und Weise, es bildec^:auch einen der pfeiler der hollindischen  
Gesellschaft. ^= 

	

. . 	.:^^ : ; .  • 
Das heiBt, es zeigt sich innerhalb alle•:institutionen dieser Gesellschaft and be- '  

stimat den Alltag von schwarze^ und migi^ïitengruppen: ihre rechtsposition;-4iohnungen, 
^^( ' Arb•eitsposition, zusátzlith such if.'íen+•d:lie7:te verhsltnis mit weiBe leuten.  

	

gefuhrte Krisenpolitikverstêrkt- 	nur: 	, L' • - 
-  das asylrecht kenzeichnet sich dutch iyáai

.d è̂ŝ ^alles
er'strengere bestiumttngens •  

95% der bewerber werden abgelehnt 	.  
-  Auf dem Arbeitsmarkt machen schwárze-;.ánd .migrautengruppen die mie8esten Arbeiten;  

sind sie erste zielgruppe bei Massenèritlassungen. Es ist èin rassistischer Mythos  
daB"auslánder" die Arbeitspli3tze• von= "Holliindérii" beslagnai:men wur den.  

- die eir.schrankungen bei der sozialpolitik trifft gerade diese gruopen. Das home-
land prinzip ist dafílr ein aktuelles:-béispiel. (eiu ar3e__s'_ose ausiénder eat:_lt  
einen sozialleistung gemáB die kosteá; ;wahrung seines geburzslandes, naturlich viel,  

- viel billiger). 	 ;.:•;-•?• •  
Die position von schwarze- und migrantenfracen zeigt ganz klar, daB sie in dieser  
rassistischen Gesellschaft von sexismus;=genag wie auch rassisc3s beszimatt wird.  
Verheiratete ausldnderinnen bekommen z::B.; wenn sie nach Holland einreisen um za-
semen mit ihren Mdnnern .;zt: wohnen.;:`.këtAë selbststAndige Aufer.chaltsgenehm.:.g;:ng.  ^ 

•
( ^ Dies hat schwere Folgen •• á ,  

- ohne sebststt3ndige Auféathaltsgenehmiguag bekounaen sie such kein- Arbeitser_aubnis,  
was ihnen Afters dazu .zw+,;,ngt illegal‘ssieBbezahlte sch.•erarbeit zu akzept+.erer..  

- Wenn sie scheiden wollen, wegen ,ei.*i«;csputtes verhêl z:tis, z.? . sexuelle Ge^•alt, 
`"neiBt das faktisch daB.sie das lánd.gérlbssen mussen. Bernz"•atg auf i_gen3e,:  

Recht ist unm8glích_ 	 ^ M i 
Dieser demo ist fur uns ein sch.-itt in^dér..Entwicklung des anti-rassistische-:{i.mpLas. 
als wichtiger teil des kampfes um béxrëiun.: 'von unterdr:r;r,u•_gs- und ausbeutungss:rusc-  
turen, der he=-:•sc}af: des einen i:ber ydé*.!aaderen menschen.  
Dieser kz:upf wollen :rir gemeinsam mit'ás :x.-  ic'ampfezde mer.scZe:: sonstwo fdh.  e.^..  
Dadrin liegt u.•zsere perspeictive auf ge. rret.`ttigkei:, f. e_"eit end  sel5st3esziTMur.gsrecbr .  
Wir stellen uns ein kaespier_sche ie-oendige demo vor, der kraf. and  verbuage^he..:  
ausstrah:t.Wir besbsichtigen mit hilfeivon guten transparentet and parolen, e:n laut-  
sprecher•.ragen nit  klare kurzbe;:ráge. rid •ïtsche musik gemeizsam eine stirke zi eber-  

mittelss, d•_ auc.i inha: t_ic:: is:.• 	,  
Wir wollen gerade auf d:esem Tag ei^ dés;ioorgar.isie:en, we_1 :r'r unsre Wu_ a5er d:esa  

razzia und verhaftungen umserzen wo12éK }in einer offensive» se_bstbest:mmtea ,1:ct;on,  
die unsere polizischen inhalte und.•uiisré Wille der keapf fort  zu f?hrea, acsdruck:.  
Se3bstv_rstAr.dl_c:t werden fur cie 'dems;•lcëine genei•migung bea^.tragen: veil ce_ dialog  
nit  dem Staat uner•aunscht ist. .  
Wenn die Bullen versuchen die demo  erwas;entgegen zu se:zen:oder sogar zu spal^en,  
werden wir alles mSgliche tun, ihr trotzden•durch zu setzen.  
Das Hei3t such eine selbstbes_ivante roïrtá', die wir ens nicht von der. Bullen at:fdrg,ngen  
lassen wollen.  
Wir denken wir Sind  bestimmt nicht dieinzèkén mit unser Beddrfr.is nach andere  
demonstrationen wie bis •jetat. Die'$Sl'gén spazie:gí;nge zeigen wenig lebendiges  

• .1 .. 



r •. 

c: ub igen konfrontationen wenig , intteltlldtcs. Ein•demo Iona  eine unsere-Formen  
win um  unare Wiclerstand'zu verSffetítliáhea:aicd weiter zu entwickein.  

'iiic 

	

^ 	,. bildí^ng •  von festere strukturèri di ''tiezu^ . suf einander und diskussion is  : mit- 
einbezogene Absicht dieser  

tiattïhinblick auf der kurzeVorbsréitivd•gszait:nnd einige erfahrungen aus • der ver-- 
- •gsngéitheit meinen wir das es taktisdi^6esuaVist diesmal keine bestimmte objekte  

von  dfer demo sus  an zu greifen•: •  Dsfu. gilit`:ès bessere momente, wenn keine Bullen 
da.  sind und mensch selbetr) Zeir pnas`t•liestimint. Wichtiger ist uns jetzt uns  
zu organisieren, besseren Einblick: iejekioniieti auf unsere gemeinsame Ziele.  
Die mSgliche kraft dieser demo•steckeitich':W•der neue Dimension, die wir den  
Widerstand hier geben, neben die•lWéi^iión#1i].éingruppenaktionen.  • 

• .., 	• 
Die route fuhrt nicht fiber die ífiilictié; (brëiLe) Wegen. Auf jeden Fall wollen wir  
zum teil such durch die sudliche4achbàrsahsften laufen und die demo in der nAhe  
von den Auslánderbullen beenden.  

Am ende _gibes suppe und brot in V=ánirfjkt'Spuistraat.  
Wir  rules  auf soviel •wie móglich'in,Giuppen •`h.ierher zu kommen. 

• 
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STage nach den Festnahmen,vom 16-4,zurglhèn Zeit.wie die Vorfu-rung vor der  
Raticammert?.Haftprufung)haben. die Anwalt^iiè•qc;Gefangenen vom 11.4,eine Presse- 
lconferenz gemacht.Aus Mengel an-Informa,t^n^en. =tt den  Anklagen/Verdechtigungen, •*o-:: 
.gegen die Verhafteten ist es den Ariwálten nm8gli.ch gemacht worden,  sine gute  
Verteidigung auf zu bauen.Deswegen hebenji..éY'sich entschieden,nur als Beobachter  
aln der Vorfu-irhUng Teil zu nehmen,und,•zu.g3éicKenzeit ihre Kritiek und ihren Pro test  
Ober was da so ab geht,an die liffentlichkQ4• •zu bringen.  
In der Presseveranstaltung haben die , AnwBltd•erklárt,dáss sis sich au? 2 Punkte  

	

i:oneentrieren: 	 .  
1. Die Probleme,die du:ch Polizei und 3ustii.g.emacht werden,  um e:ne gute Vertaidigung  

zu verhinderen.  

2. Ms BeschOtzen des Schweigerecnts des Angeklagten. •  

AO  1.Es wurds die Anwelten schwierig gemacht,.die Verhafteten zu besucher..L'erteisrigars-  
post wurde beschlagnahmt,gelesen und/oder nicht wtetergeleit3..GesF.-_che zwisch er.  
•Anwëlten und Verhataten sind abgehórt•-woiden.Den Verha.'teten wurde gesegt tags .es  
schon ein Schultbckenntnis war dass•'s{ê=;das Mandat an dieses Anwaltsburo gegeben  
hatten {ein'politisches'Anwaftsburo ^,á 

^

"2.0ie  Verhafteten haben von Anfangs;anMdaritlich gemapht  doss  sis keine Passagen 
"  machen werden,aber die Verhórentimmer ^mit 2 Sullen des LCT)gángan weiter march-

mal bis zu 8-10 Stunden pro Tag:Zi'eYiwarY;diesen deutlichen Willen der Verhafteten  
zu zermOrben:  

Die Sullen spielten als ob sie viels-Informationen gesamraelt hatten Ober persdr^ - 
liche Sachen/Beziehungen der Ver.haft@$éri=dauerende Drohungeo;untsr druck satzgn  
rrurch die angebiiche Informationen digr:sie hatten.Die Verhafteten: wurdez beinah  
Ober  die Aktionen an denr+n ihnen zumin^est Mittlsterschaft vcsgeworran wurde,•r  

	

verhi3rt. 	 •  
^,.,. .r ••_• 	:, . `, • 

3 -  

per  Anwalt ist die einzigé Kontaktperson mit dreussen sioher am en'.ang  
wárhend der VerhBre muss es jemandrsein,.dem menvve.trauen ka:sr..P,:is Erfazrsng wis-
son  wirfNijmegen M,§rz 87,die Ver,'sêftungin und:Durchsr:chungE:+ mach  der  Ra;:.^..ur,g  
des Mariénburgs)wie verhïngnissvoll•es sein  kann wenn  ran  dem Anwalt nioht zuviel  
vertraut,dort wurden aufánraten der'Anwitltie' vorellige,cder/cr.d sichselbstbelasta,d$  
Aussagen gemacht und ven  den  Sullen  und Justiz krS?tig berutzz.Die A4'sta?:;:ng  
der Anwálte in der sog. RARA-Sache sine  Pressakcnferenz zu halten mit de^1  Ziel.  
eine breite GegenáTfentichkeit auf zu bauen hat  either  ein wichtige  Rolle ^r__ge, . 

spielt case  7 der 5 Verhefteten nicht linger  festgecalten werden  konntan da so-  
wieso Keine 9ewiese vorha.^,dsn waren. 	 • 

Presse-konferenz der Anwálte  



111:RSCIILAGIi UND SONS1ZClr.S.  

In jkandinavian,und_Holland laufen,jetzt:sect ungetêhr 2 jahren anti- Shell-
kom agnen. Shell sst dritten groBte multinational in der;,helt und voll dabil  
in Sad- AÉrika, umweltverschmutzung, bio- technologie and Ro!:stofEenraub.  
Die herzschlêge háuften sich in den letzten Wochen als zeichen dafur, dar der  
anti- apartheidskampf weiter gefuhrt wird,. .auch wenn die Repressaillen sich  
zuspitzen.  

In der Woche nach den Yerhaftungen wur3en•in Utrecht 2, in Apeldoorn 2, in T_1-  
burg 4, in Baarn 2, in Almere 1 und in Haaksbergen 2 Shell-tankstellen saSot_ert.  
In Groningen ,anden spruhaktionen statt, wahrend in  -Rotterdam  ein Autoban:, m__  
brennenden reifen blokkiert wurde aus solidarit5t mit  de.^. RARA- angekl.^.gter..  
In Amsterdam wurden zshlreiche Transpareate uber der g2.n.ze s:ndr ausgehGr.,:.  
Es gab insgesamt w2hrend 10 Tagen.krachdeno's bei den 6 Wachen, woiin die ve,-  
hafteten verschleppt waren.  
Die demo am 21.4 Lmfasste 600 menschen. Was als einen Erfolg betrac!stet wurde,'  
veil wir d_e letzte Szer.e-demo's meistens  nut  noch mi  t 2- 400  waren.  
Es verlief alles sehr lebendig und ausdrucksvoll unserersei:s, vie_e transparence,  
spruhaktioce:: und parolen.  Die  bullen waren  immer  wieder a3e-rasc4t, Weil  sie  
die route nicht kan.^.ten und hielten sich zer ac:c. Sie warden   nacà der Razzia zie:r-  
lich in der Defensive  gedrángt, wegen.  die  mangelnde Beweise, die :ruhe Frei?as-  
sur.gen end- die harte und eute"kritik der Anwaltskollektive.  
Das gefuisl nach langer zeit die Hachtlosigkeit mal kuazzeitig durc: broc`.:en z•_  

haben. 	 . . 

In Araheim lief nach breite mobi3:isièrnng;eine kur.dgebung sazt blokade bei sire.  

Shell- tankstelle. 2 stundenlang wurden  you 200 leuten massiv flugi's verteilt  
fiber  die von Shell ausge,:bte Rolle in dér ausbeutung u.a. des Sad- Afrikaaisc:e.n. -  

Vallces. Autofa!:rer wurden aufgefordert das tanken hier zu lassen.  line  spezia:.-  
einheit der bullen _ver suchte . ober mehrere provoicatior.en das ganze z:: pïatze.n..  

Trotzdem hielten die zenschen zusammen und werden e^tsch_ossea weitere a:ct_onen  

durchfuhren.  
In Nijmegen w•arde einea: Gebáude daB Shell gehórt wiede.bese:zt.  
Jan. "87 wurde es von 300 DEI- bullen gerápat, nacis eine_ •3berrasc:se.n.de geger  

Aktion der besetze_ : Barrikaden wurden teats  gebaut, banken angegriffen, bullen  
weggeschmissen. Nach 4 stunden wurden dann die Barrikaden geschlossen in eine;  
Erfolgreichen Ausbruch verlassen. Gesamtschaden 4 millienen ?En . 2 zonate nac::.e=  
mach  massive- observationen und bullen untersuchu.cgea kam es dann zu 	Grc3-  
Razzia in Nijmegen.  8 menschen wurden verhaftet und als krimir.e_le vere:r.iga.-:g  
angeklagt. Sie hitten die ganze besetzeraktion organ;siert. ('s2Sa icrost_,:a  "'-- 

á 140 ).  
Aus solidaritát und als ar.twort aur der  3ulle::r_zzis in  Arster d:r. w sswa at "4.4  
nachts von 150 menschen dieses Heus M.arf.ênbu_-cht Wiederbesetzt. I+ac4 der rin:tuzg  
wurdd-es eine :.eit lang von e  _liche privet  snter .e!:r,e : he-_tz.. `".ietpr  eis :rsga-  
sam_ 350.O00 pro jahr. act  me:sere monaten sta .d es wieder leer, beyac:st von.  
privaten Wac`:leuten.  
Die besetzungsalctian verlief mach  verdeckter ver:ere it•s^.g Sc"::. ehe_rasc^onr' ,  
Aus mehrere .cke_^. star=ten gr uppe : álervor. Bullen en  wn'da;; von der  ;,_: l_ta.-.2 de_  
besetzer erswr.al a]fiesc::_eck: end  weggehalten Die  Wa.°.35 ^••- n:. w -d4- :a:S3e-  
sch.:.issen, wora;:f alle wier. iM iiaàs zur9ckxcge  n.  
Die herrscher.den der Stadt fanden sic!:  nachts in einer Notsitzung gem= Schnell  
in ihre geger.stra_egze. Sc:^.::e.'.les Gro3zlarm r.ac~ einen voriser sc.".e.n. festge.T.°_4t!s  
Notplan. ? :m 5 sisr morgens ka=en 200 ei:.ig gesa mzel:e MEK zur rêu^z::g.  
3in ALsbruch wur^,e vetsuc!s:. iaktisc?ie Feh_er uad ma^.gelace :::ereir.s::^m_ :g  
sorgten defer,  das dies ^ic::: gelar.g. 123 a:ersche.^. .urQen aisser:=a:b des causes  
verhaftet ur.d  and der !:as:ptwac:n.e eingesperr L. Derselbe Na= aic:ag werden  s.:.e  a'_= 
wieder freigelassen, weil die Bullen einfac!s nicht v:el .e^r rit so 'ne gro3e  
gruppe anfangen kan.-:ter.. Fehr  daruber warscheinlich in  n@c::s:en =:cr.t:ine rund- 
brief.  

' Der  letzte angeklagte geht  es mach  umstánden gut. Seine knastbed:nguzgen haben  
sich gebessert: er ist aus 2:nem  Isolationsprograwm gezogen. und !saL se:r.e n  e_s:en  
besuch schon hinter  sich. Der  staatsanwaltscha=t behaupte:'aber .'r.n bis z_ seinen  
Prozess festhalten zu wollen, was noch•mindestens ein halbes ja:sr dauern kar.n.  
Verhóre dauern zur Zeit such noch immer  an  Schreib: =.".:a  messenhaft!:  
René Roemer$man Penitentiaire inrichting, DemersluiS, Patil_Oen 3,'*eZckeb-c:Twe3 44  
1096 AM Amsterdam,  E!ol_and 	G^ 



ais eine•losatehende Tatsache gesehen werden , sandern ale ein intorrinrtas toil  de
In der entwicklung unsres Widerstands solltedannauch die Budeutung der repress;on ni 

c.  

.c .gegen des wir kampfen. Wir sollten unsre•Augen nicht davor : schiie9en sondern gerac:  
fur sorgen, daB wires inden Griff bekomen und da8 es sich gegen den Staat selter ;:  
Was das betrifft ist der kongreB: 'Ausfall nach Einfall' wegen der verhaft;;rge^ in  
gen und der Sullenbegehung bei der 'Knipselkrant' (am 30 mei "57) zu sahr in leer   

= 	geblieben  
4 	- leugnen des EinfluBes der repression euf widerstand (wir machen es gut, wenn die  

uns kriegen wol len )  
- leugnen unsrer eigenen Miiglichkeiten•um offensiv darauf reagieren zu kdn;ien (wir ma.  

einfach waiter).  
Ruch die Verhaftungen in Nijmegen haben keinen durchbruch zu weg_ georac:tt im'deremsi.  
karakter einer diskussion Ober repression. Verret  ur.d unsren c_;;nr.un Crgnr._uotionnut:  

turen. Schweigen i.n Knest a;;3 AcsgangspunEct sein. :er.n cas nier, _ass=er: ._.. sizh  

,;ader, der Sich betroffen '!ilt, verantwortlich fu""hlen, urn  die ursechan von mit dem !'___  
reden/durchdrehen/verrat Kier zu kriegen. Leute zu SOndenbdcke au erklEre.n. het nur e_^•  

destruktive wirkung ( i;r._ersuchsg:uppe), jedoch auch das zu_ucksp:slen des Bells  :...__ 
suchsg:-uppe). Mit anderen wartern: das nhitzt • niemar.dem urd nich:s.  0ie ursachen liegen nicht nur bei Individuen, sondern vor ellen bei unsren eigene rg  
sationsstr.:kturen .  
Es gibt genugend fragen, die wir uns selber stellen kónnen: was r:tctivlert leute. um e-  
Aktionen teil zu nehmen?  Wie wichtig ist •es uns selbst, um erfahrungen an ne.a leute :.  

zu geben? In wie weit sGrechen wir uns auf fehler an, stellen sicder diskuss_on ure z  
zusarnnen schluSe hcr_us (anstatt indiv:duell).. Der Wille und e'_nsatz. ?iese fragen z::  

ar.tworten und das bewu°tsein daB wir èuch: dafár kár.sbren rn.7sser;, kdnnte die Basis fur c  

Aufbau Kollektieve strukturen se?n.. Stiirktirren,  worm Verret  oder rru:•chdrm`en e_ne r-_g  
kleine chance haben.  Well wir den, unsre eigene  Kraft und perspektive gegenCCer ste..e  

. 	. 	. 	• 	. 	 * 

Es ist noch nicht beken-t wie lange die Verhafteten vcm 11-4 ncch festgehelter? werden.  
Sie werden wchl. angesichts der Berichte Ober  the VerhE_r.sethovea (sis!+e erk?Err.ng der  

te:diger ) die bisher mach dr au8er. gekommen sir.d. 'c:nsre Soli dari*_Et und _ .e: st_ -__ - .. 
.. à  

n.F,tig haben. Des zie= der verhdre ist es, die gafangenen z•: brachen: e,-erseits, um ac  
inrot.neticr.e:r zu óekc,:.nen, anderseits, urn den gefar+genen ;Ind sins gla:rbe- z+. lesser:, _e . 

mensch sich ihrer macht nicht entz_ehen Kann. Oas Schwejgen der Veriafteten rat tisFer  
aullenLZtersuchur,g konkret sabotiert. Wir sehem das als za^_chen von kraft _..c als eire  
Sieg. Auch sitzen sis ins knast. sie bleiben doch aim tell uns-er strukturen. Der Drt,  
de* fOr sie ±etzt cte kczfrnntet_on stattf:"ndet ist ainer, incem die b+=_ers;.r:d.^.!'e em  :  
lichste:t sichtbar u^d f_is:bar si.^.d. •  
l;nsre bed•'_ngungsiose solidar'_tet nit ihnen mOssen w_r :hne^,ti,/C eucn der  Stsa`,L°•:i•''^  
mach!?n .  
Ger fngriff auf die ve-hafteten ist sin Angriff auf ,:r.s;der ve.s_c- , i,hr.e^ und ..ns-_n  

aal'tische k+ice.~s:ard z:: trechen und ra:nctot z.::acne:t.  
dir werden die d;sk::ss_ ^ -Dhren dissen (nicht nur enei/sieren, was nun Yass:.e~. _s.'  

-ha .~.° _.:t' ^6 dia CJrc.`.s.. •'•ungen. sestr:aP^18n ::nO }1B:zQ'^ _. can vecie[` r 2te' eter  
alle:n Miieuwir r evclL't.'.on?:re.r. iliderstand 'aTfens..v welter t:r_r;g'en kSnne^.  

A1".A.AiDLA!  

Sol;car m_t den ga-wng=^=^• 	1".-4  
Sc=?.cg+r :nit den iCB^ :..' der l:r:.2. _..:c kten Wake: fa_ t:°:r Red- t al'f 3e'  ts'-°L—' .  v .:ng  
Einheit i.n kampf  
Fur i.zter^a::.cnala c^.7' ^ar  "'s` .:rd relol:i._c::g_a '.rii_e:sten_  
Liebe .urc Kraft r_. die gefe^ge^en  
NO PASARAN - FASAR?'^.DS  

wurde  Frank Hoffmann in L.rss3rd_!!1 Verhaftet. Gager  _i'•[ 71 e= °Rn i_w+-e^i!:j^ `.^.al.er ?_ 
^ ^ ^ . ` er 9r d 	: 	B =rar 	- 	-•+ 	

R.+-, 	
•e^.. 	̂_ _ Er w:.rd verdzcht_g.., u^_ ^ 	er S ar_5arn k!e t/ _ k-__, er ^`case 	J`ta^ 	̀̂+.._..-  

er in der 1a:•tensta't in Groningen.  

Nee. , Nee. LFi71E•NA..HR..:.i-T... 	 . 

Frank wurds (schon wiecer;verlegt in Kna .y..i?  ^^ ^^V^^°-e 1^+ti:.zen,  

z• 	__.a. ^ 	.._ __ ,v. 	:_ . _34• ^V.O Ve.!.n}11.4.rZx.rt/✓ rZ..t,enrecoW.J V •r;.0.4 Ga«cJ 

. ua3 K 	As5e.rt.  



OAS SUNDESKOORDINATIONSTEAM LCT. 

Vor "87 beschaftigten zwei sondertelli - des Bulleapparates sich mit politisch 
motivierten aktionen: 
- des CRI t  Zentrale Kripo informationsdenst in Den Haag. aber  var  allet thre 

zentrale. 
- des Sonderamt 'far schwerverbrechen'in.jeder groSstadt. 

Wahrend einer Walla militanter Aktionen,.die ab "84 angefangen hat und wichtiger : 
tail der Anklage gegen die verhafteten - idt. etschienen in sect ."88 zwei berichte, 
sich mit einer UmstrukturierUng des Sullenapparates beassten. 
Einen dargestellt vcn Martens, hauptinspaktcr beim Senderamt far sehwervartree:en 
Amsterdam. den anderen von Barendregt. chef der DC Ceti CRI't;. 
Mit hinblicit auf die mangsande PahndUngsreouItate taFarwort4in $is 

turierung damit: " der gewaIttatige.politische aktivismus beencet wirt, auf _laden 
zu akzentabele grenzen hinunter gebracht wird; indem die verantwortlichen perst-er 
lisiert und identifizlert warden". • 
Sofortige beratungen nden  noch  in dersalten monet statt :sept"88: mtt ertretzrr 
beide Sonderatteilungen und vertretarn der lustizbehairde: 
- der Sundesstaatenwalt TerrdrbekSmpfung, dessen Identitit geheim gehalten wirt. 
- der artliche steetsenwalt aus Amsterdam Mijnssen : spezialistert 	itiscan 

vismus. 	 c 
Sie entscheiden das die Scnderzentrale.82C des CR:'s die vorreiterrtlle der Amste: 
Sullen abernimmt. Der vars:hlag enthalt jetzt einen naticnele Charekter. 
In Vollem lauf besdhleUnigen sie dim:Grand:mg, allerseits Enthousiasmus und die n: 
Finenzen werden vom Justizministeriukgeklart. Zwar deutet der Justizmintster en 
vas LCT ein permanentes Cherakter:geben machts, trotzdem bevorzagen se eine vcrla 
Periods von 2 jahren, indem resultate erreicht warden massen. 
Mess periode f1ngt jan."87 an, forahzeitig wagen 2 neui RARA, anschlage auf den MI. 

national SHV (MAKR0). 
Des LCT umfasst: 
7- einen taktische Mannschaft, mit.dar tatsachlithe Fahntung teauftragt, 
eine technische Mars -'et, zur Ontirstatzung. 

- sine analyse Mannschaft, sourer+, texte und dgl. 
- eine administrative Mannschaft, die der autemetisiartan inferratiOnsf:uE verarte 
- eine observationseinheit, die 24stunden pro Tag einsatzberalt ist. 
Sie Werban Sullen an as #ohrere grcSstadta in Holland und.beim CR:. 
Wichtiger Folge tst taB die Trennung, dia bis tann in Hdllant existterte, zwisch= 
apparat und Nachrichtendienste, jetzt aufgshoban wird. Cie Naenrientanierste 
Fahndungszustandigkett, solltan das bffiziel den Sullen ateriaesen. Von 	!%srang 
fenes Material konnta also beim Gericht nicht ale SeweisrateriaI verwertet 	 
als unterstatzungshilfe dei der Fahndung der Sullen. 
Die zentrale Nathrichtentienste eind der verfassungssehutz EVC urd tee :R: els 
gerisation. Ihr materiel tetiehen sie-von den er:lithen polt:tstna 6n: Krm7.nelite 
fOrmationettenste CP:0 unt 
Die umstrukturierung gent such an dan P:0 und C:0 nicht vorbet. Ste werce-
zu eine rt:its Iat!lrii.:rtenstat, der thre infermation 
schlauSt zur wEcnent:ite 3aratung der vertrster as 	:7t: 	11.-_ cerstatitsa -,.e 
:te genaue nintergrCrze wurter veraffant:ttnt mit hilie vdr ge-slautes materie; a-t 
truths bet sine CCservaticneeinheit und beim Amsterdammer Rat-aus  

Cie herangesthaffene Serichte umfassen ein Mart:lit:it der gents umstrukt ..:rier.:na, 

verwe:ter. die ;:lennung urd hintergrande. 
Mehrers bericnte zeigen tvrvor dass dte enmleltige Entstheitung cc und WiE 
vcn der Startsanwaltstneft gentmmen wird. Aber auch der verfassungsschutz 
ziemlich einfluSraich. 
Ciase umstrukturierungscteration zielt ;Sit darauf. die PrctIeml aue tar vergangen 6.a j 

entscheidungsbefUgnts zu ;Seen. . 
Ihr Charakter ist wis in der gesellsrhaft ode: WIrtachtft:_ 
efficianz und crctuktivitSt. Cie gekIauts papiere ermaglicten ale varatchttze Stn 
uter das Sucget und Umfeng der verschiadene Toile dieser neuen   1 

36.1  Personen besthEftigen etch tftlieh mit oz:itischen ae.tivismus. sa-nmsIl inPtr 
unc untersucher. tersits geleufens aktionen. Sis ttar oatei ,Iaces s e!7tr a' rrt:11. 
Des hei5t, sae naten ssit "8 2 , anfang der reihe militanter Ationen, dersits la: 7. 



in Verhaftungen der mutmaBlichen Titer  investiert.  
Netto resultat behblt da8 sie viel,dbcr uns wissen ur.d manchmal im Wage  laufen. Ta  

-. 1st ether,  da8 nur 3 leuten in Oen  Haag  wegen RRF (Rot Revolutionaire Fro nt'. verhaf :,  
wurden, mehr aus peeh, als'wegen Fehhdungserfolg, und einige menschen bei durchgers:- '•  Shell-tankstelle aktionen. Oazu Jetzt noch  .1 angeklagter aus der RARA-razzia and e_-  
noch Zuf freien fu8 1st.  
Eigentlich 1st da nur eine schiuBfolgerung maglich.  
Henn menach so varsichtig und professional  weitermacht, wie oEfenbar l•ats5chlich  ge: 
wird und wenn das bewu8tsein da ist, de8 sis immer vor der Tar stahen Kamen, also e  
bares Maus und genugend Kraft die klappe•zu halten beim verhár, dann kann mensch so 

 

Jethro weitermachen.  
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ANALYSE  DER  OIS JETZT AU SGEGEBENE FAi;TEN ONO  INFfl'S.  

Jim Tag der•Verhaftungen and HausdurchmiehUngen hatte  
visles zu erzurhlan. Die gesamte Pressé.hat des • ganze 
Een kollektiv. das sich spezialisiert ai info's liber  
aber nicht gereicht. Sie unterwerft die see triumphal  
an einer grundlichen Analyse:  

Die márchen der Pressekonferenz:  
7 eine reihe von anschlágen  
3 eine reihe verdichtigte menschen  
3 die verdachtsgru"nde'  
17 die Geschichte des LCT's  
3   die Geschichte der Fahndung  
6 hintergrrande der beschuldigten  

J, 

der Pressesprecher der Sullen  
genau and bray nachgeschriecen. ` 

Bullen and geheimdienste hat das  
durchgefu"hrte Pressekonferenz  

.zu i Cie reihe van anschlágen war ain interessante, aber zand ur.G gar wil_+.ur:_cne Ls: ..:  
von militanten aktionen, die in den letzten Jahren statt gefunden haben. Sehr eindrLc<s-  

vo.l wenn all diese Aktionen ven derselben •  gruppe ausgefi:hrt t.éren. fast nicht zu s_e_c:  
Die liste wurde aber nichts an Fffekt éinbu3en wenn beliebig funf Aktionen ; 4 n2_SesS_:  
oder weggelesser.  weren  die genau soviel•mit RARA oder Si:d- Afrika zu tun haben. 	.  
Die w<1_ktirlichkeit der aufgelistete Aktionén ist áhnlich w.a bei der "Lberbli_i au==g_:  
gewalttátige politische verbrechen". auf der hauptinspektcr Mertens die Notwer.dig keit  

greïndur.g des LCT beg_ e3ndete. • • • 
Die liste enthilt eine  graft anza^hl AktrionenLaus 	der Periode 34- 86, uber zie.:.li_h Ef=e :. 

lithe Siid- Afrika Aktionen, der einbructi:•beiïii.Wirtschaftsminitarium zur Atc.:Yc_it:k, _e  
einbruch bei einer observationsainheit•:bis zu den bekannten RARA- a.^.schlégen,.  
Es fallt auf das die hélfte der Lists i.us seinen  Vorschlag von er.ti- m_1'_tar{swis:`:e^  
Aktionen gebildet wird. wie ein5ríiche•bei•  mobilisaerurtgsgalianr?e:+ und andera rrilit3riso`  
Objekte seit mehreren Jahren. Ofrenbar warde schon genz frlhzeitig einen Zusa-me.^..`,an5  
gesehen. 	 • 	 .  •.  
2u 2 Die reihe von Angeklagten warde gebildet durch einen in:eressanten, eber vellig  
wi21!cu-rlichen Griff in einer gsuppe Von Leuten, die vor ein peer 3_hren in der an.i-  
militaristischen Bewegung aktiv waren.. Das 7 menschen :iem? idh schael'- wieder re;:ska-  
men besta tigt ncchr..al das es vallig unklar war wesha:b gerede  d:ese leu  _en ver,__te-:  
wurden. Genauso hitten 7 endere menschen verheftet werden ktihnsn ohne das der `ffei:  
verloren gegar.gen wire. •  
Zu 3 Au= der Pressekonferenz trauten dis. Bul].en sich nicht eiber den kor.kr=-}en `tierde:nt  
jnfó's zu geben, so inhaïtios war der Verdacht gegen die ver:efteten leuten.  

Nichte we_ te. es als eine "Analyse der gesamnseltan infern•,aci_ne:^" end bei e._iga per-
sonen "welche technische spurer.". 	,. '  
RARA wire jetzt nicht aufgerallt, aber auf jeden fail hitten ein cde: mehrere Persch e-  
dam{ t zu tur, gehabt.  
Uffensic.`.tlidh heden die Eu7!e1  gedacht es mit hi:fe der :'a:sd_'--`:si.:C^;J^g°:: und :ern3re  
zu scha=fen. Mittserwei:e 1st k:ar geworden des es bai dzn -.eigelassenen .^._d^_s •^e":  
be`rif- -  a:s e'r_gá :,`'s:-_e °'10 (* PND)- berichte und l;nkl_re obsárvaticner..  
Zu 4 Dis initierende ro__a der Amsterdammer 9ulltze_ . bei ce. e.^.t3:e!•sL.n.gs&es =hjcnce -=- °  

LC"s w•.:_^e besor.ders hervorgehcbsn. Oer ensa:z wurde tatse"ch:it`: va:: der :^.s:er^a- .e- i  

I °" 14 zei gel e:stei. aber innerr:alb von .zwei wochen $c:•tQr! von der 5 ^ der :RI --. - ánd_• i•  
„echen TE :es ?!CA's)  ii:ernc:^men. Jffensichtlich haben die s.Zcr. _lingerauf .._s^^=' y - 
;lye ge4:a_ z8t. `r, 
1:,e17 Pressescreci:er be:orte ,t,eae.'Si:be. els er er:c;.ar=a des es sich umsin Z_sa- - ir-: [. . 
bOndnis handele von Sullen aus ett-lich-e be-trof-fe-ne Stact-e. (Alec nicht •ron omen  
crgelistaj. ) -=dan suggar_er:s er amen Zusa,r...er.har.g :nit eir.an d:t=_che, Spezia_:_ - _ .  
die  var 2. 3ah^en die reak:ioraen der bese.zer.:ewegu^g ae:' n-er .".or: ar ?f_-:s Kok u.:a: s:  
hat !das Flugiteaïr" l: des LC? ist kurzzsitig bei canon e_ngezogen.  
Die aufhebung dieser Soezi3'_e_nheit•tind die -aUsdehn;;r.g ces LCT warden nebenel^ander e-  

wahnt, obwoF.i as  sar  u^X?rac^einiich-•ist des beide  Projekte v_eles niteinar:der z_ .•:  
hat_en. Oas F_sgiteaa war eine •:..._ce•Ncrrnal6ullert hauoisë_h__c:s vc:e einer D_st._ :e-  
ache dargeste_:t, well der Verdacht sich-:,n diem:: Clstrikt Kcnzer.trlersa.  

Oeheime. aber gex:.aute DckuTMenten zeigen hervor, daB des '_C'-aus noph•r.wa_lslzler:e a-  
zusar.me.n.gestellc Wwrde, in zuseirnenarbe{t mit dea CRI í s r.!R) .  
Ausser^ern _st das LOT nur bei das Fl::giteem e:.ngezcgen. wallas die eindige stelle war,  
wo die Eullen u-Serhaupt noch raum ï:br+g haften. Uber  ire jetzig3 cFera.icnstas_s is:  
nichts teicar..^.t, ter pressesorechar beiiauvtete blo3 das es "__gendwo im Lents" ==t.  
In den berichten, den wir dar:iber gelesen haben, berorz4gen cie das sie elnziehen te,--  
CRI. in Den Haag, well die bedingungen da  optimal sln.^'. mi: sc:n•re:lerr Ousel; _u a::0  

do -  



Das sie das nicht bekanntgeben hangt damit zusannbn das sie uberh,upt dcn c;nLracF  

unigehen wollón. das die rode iet von gainer nationalen FahndangaQinheit. .Eesetzss:iit,  

- nichts geregelt, finanr.iel liegt niclits.fèst•, also bis jetzt optimale bed!ngunse:^  

. einen Spezialeinheit). 	• _  
- 	Zu 5 Oie auffu"hrung der Fahndungsgeschi.chte stimmt nicht. Es wire zkar das sie d;::° -  

ihrs zaitlich begrenzte Aufenthalt in den Rama des Flusitarms bessesen waren van  
der  Ides, das in diesem Oistrikt die Urheber . dieser basen verbrechen gef;:r.der werds-  

kcïnnten, der vorher erwáhnte Aktionsreihe zéigt aber das sie schon von ar.fang a:^. ;,-. 	'" ' 

de anti-militaristische Ecka gefahndet tiaben. Ausserdam wurde bei mehrere Frag_g=so._  
. mit  betroffene spezialisten (der minister, der chef des Verfassungssehutzes RC, tar_  

soezialisten und"zuverlëssige quallen beim CRI) klar das be;aisnt sat  aus ae.zha_ :.as 4 . 

die Anschlage kamen,  nur ware es so schwierig dle notwend.Gr Ec+••ciaa ,-.0  

z.8. die zsitung AlEcemccr. Dagblad. zur solben zeit iil:. Lk::: 	„!`: itiul: .. :, .. 	_ •  
2a-1-"87:  
" Oie aZ: tT_l, e.r. seh; versch_ossane Abteilung des CRI, and cas Ve:fasssRgssc-ut_ E  
wissen ziemlich ganau in welcher Ecke die Titer sich auThaLtaz. Das prc'riEm ist da5 se  

gen szmt._che personen ke_ne 8eweise vorgefu"h:t werden ktr.r.en ur,d das es ^_c`. -5g:_c -  
ist diese leuten Tag und Necit zu beschatten and abzuhórer., zl:den sind dcn^ -ccn cie  

Gesetze da$"den die Fahnder sich halten rxissen.  
Die gruppe zEhlt mehrere hundert mitglieder, aber die Just:.zbeh5rde konze^_rieren s:.cr  
auf 20 bis 25 personen, die ge:r.einsam den - harte kern der soganannten "8ekegung", ei-  
sammelbegr_r'T fur mahrere gruppesI  von Aktivisten.  
Alle wissen sie sind auf dem Wunschzettel der Palizei uZd sie rechnan dam_t das s_e  
observiert werden. 	 • •  
Die darstellung das man ab tanuar '97 mit nichts angefar.ger net und erst at :::ni die  ^F:x 

 betroffene gruppea ins Auge hatte wird. .jatst wohl - sehr unwarscFe,,lich.  
, 	Zu S i•éitttergriinde der angetclagten.  

Oieses mal haben sie bei der Pressekofèrani•die sogenannte •"Lendsrnee^" variants gewalh .  
Eiste darstellung we es leuten betri'ft ohne'Strafblatt, die e:.n una,ffálilges !.scan f: -  
hren tm Al_tag. Sie arbeiten wie sie und ich, studieren ode:- tseben e3ne stelle in e'er  
Gesellschaft. Es wurde mit groSem Nachdruck verneint das dis angek_eg.a- z ce. s:::.:_ -  
bese.zar✓ewegung ge_hdrer., ihnen war nichts vorzuwerfen. A_sc:  as he_te _ir Zec.,car eer  
'carmen.  
Lesen wir aber wess iaurtinscektar'Ma; :ens. initiator  Ces  !CT's, schon at 23a-" a.:t.ist -  

dia zeits:ng Parco: erzEh?te: 	"Oiese Art verbrechen wird von einer bes:i.--:an Forst -en  
gruppe irer:?bt die nicht das durchschnitliche Persons=i_d zuge*.Er`.. Es sin:  kei::e ir_-i  
nelle, idee:ism,:s treiot sie. Cie e::sc:̂ .lage werden seJlr r._ezisa Vc::e:4_:ac u^cJ ew_g2".  
2udex: scho=:e.^. d_a Tatar sick gut ab. s_e sc::afTar. das ni^?•ts re;:sRCr-' 	 
haben infcr:ra`_iar+en ubar Persenen von denen wir verar,ttcn dess sic d:esa _k.,:-en essfC:-   
Meese gruFpe is eigentl{ch nicht genz gro8. Dar3t hest du es aber ncch nicht ges:.`.af:  

; Wenn du sChC  wa>3 t alts welcher Ec!Ce es iCCm . t, muSt da Eb r,u^a_ 1 b== 23 stretchen we_  

in Betracht {cm: .. ;jnu gibe's dauwt Hexei y .. 	sag 	 die g ^•c:a `3:c.=_ ae ( . . i ^Ch sa SC:`.CPi ^:ai d  

viel grcEer sein russen, denn h.a ttes- du  . 'ne chance, daS mal was rs_sicr.ss:. Oes r,essiar -  
nie ".  
Nach analyser der terrorsrezialis= des h!aliéndischen Institutes =Or ir,_s_^e.i:^a.e^  
2aziehungel  

" /test der E;rsarur.g des  i1Q:.:ire.`.schen te:'rcri8:.';.•s in ear  tasa:ze.teh.a'g_.'.'g. C:8 2r=3.^.i  
ac.^.z`óer .:a:".^e .saLYe:t. tat ?fttiC^•3.^. _:1t:cdUzierte. Oe:` V4rfas3u['=38C.`, :z 5V: 	der 	..  

stim,:e^ :,.i: 	ÉlcE.gi^. .~°`_g°-^s `:alten 5{e. deren feet. Gë5 :SARA  niC : a:..-= °-=3z +' -=--  ^ ^.p . _  

CiZe Organisation  is:, sc derr. da3 :tech.ac:tech Cen.erscen ar.scn.ag  auf Y.A.::RO -,.. 	, .:n=--n^_ 

schied:i:rie grappen derse5e Name benutzt haberr."  
Wichtige =rzger. M:_.eca.^. 2:r dar rressakcn?erenz der Si:I:er. .,-bean_wz.r:et.  
FrElgan raCh Seweise, riac7i  	kcritakte ur+.d nach ter es:ie:osi?25.8 A:..^.s::re o'  

Ansenla3e :tn:ar Bullen observation sta_tg9f.tnder•, heben.  
• 

Sc:1iu$irrrg$r.:aQ: Unslnn aber warurn? 	• 
Pakt is: daS a_las was die 'cu_la:i erzah3en :alseh cder =gar ri:: -  Na`:: :s:. Trzt=en  
meehen s'_e sa canen gr:?en Pressekonrerenz nicht u:::s:nst. Frats dia oisib:: was war  :.^r  
Ziel bei diesen Razzia rd Bei der Pressekcnferenz? 

- An ar9tgr aMe:.ïe war esVdener wichtig RARA  aus eer Anoniir.'-:ét C.h in der P_t:'z_t3: zu - _ 
Zwe3tens wurde vcn den ce_iandischen =lima  wiecsr e_nen 	-:.g á=:e;ste:  
der r.reita inr:er,^a:b 	k'oc'^e :roach der lEsur.0 der E.^::r_'.-_^g =e^ gr_Ein:,:szr:z:_a-  

- G.J.yeyc (Supe_TM:ar:_::atta)'.  



It deino Nochlr+r ins augo, or kunnto ninon T rrurisL sein. 
Wenigar wiphtig ist es offenbar:, 	• 
- der besetzerbewegung zu kriminelisieren. Offensichtlich reicht es der harte kern 

gewissen Oistrikt zu zu schreiben und es dabei bleiben zu lassen. 
- dia wirklichen *rater zu verhaften.  

Zuvor haben  sie sich ausfuhrlich"entschuldigt", erklarten das vielleicht eire- - k, 
wirkliclt damit zu tun hat, sanst•.w&r das alles nicht so wichtig. 

Absichtliches Ziel dieses Spektakels ist gew{_8 auch das auslósen von Panik innerna.. 
bestimnte Kreise der bewegung: sie wisáén jetzt, sie behalten urs ins euge, wie  wei* 

 eind sie schon fortgestoBen, wie weit'sind sie daneben? Am anfang war bestimmt van t 
Schack die rede.  Per die Fahnder muB es Behr interessant ge:cese' sein das gekreuse? 
dam Wasser zu observieren, nachdem sie montagmorgen den ersten Stein geschm_ss•en ;a: 
wer zeigt sich nervás, wer teucht unter. hat ein schiechtes gewissen? 
Und dezu. gewis nicht an letzter Stele. darf nicht vangessen werden des cas ,T sc- 
ZS monate offiziel sx istierte und deshelb vorzeigen muete was sie eis ganze Za_- se 
trieben haben. Eine legitimation ihres existenzrechtes zur Polstik. wahrsnd die Dis% 
sign Gber regionals und nationale Fahrdungsgruppen gerode wieder Sacne._st in ?arle_- 

Fragen, die ble3ben: 
Weshalb das Rzsiko aigehen ilenschen zu verhaiten gegen dens:,  sie offens:cht:tcn is -r - 

 Prozesse fuhren werden, menschen die die Kiepce halten? 
Warscheinlich sind ihnen die andere Ziele wichtiger: 
erfolge herbeischaffen, Panik 3uslósen ; in der bewagung und ,rwr_?ische ?enik  bel  d 
8evólkerung. 	 • 
Vielleicht auch haben sis in betracht áuf der Leistungsdruck in der 8ff=_nt:i c::e .^lai^: 
das Parlement um  das vergehen der begrenzte Zeit, gan z bewu3t dieses Pisike akzaptie 
Dann klar wird dares as nicht gelingt  personen auf kankrete Eaaai?a an zu k3sgen, +ccr.r.a 
sla  die  Entscheidung treffen andere •In: orrrationen, wie ver fass_::gssc;^utzberlc`:te . -_- 
ein zu beziehen. Wis vorher schon klar wurde ist es verfassungsa,g3ig unr.,dg:_c?^ :: :- _•  
formetionen bei der ceweisfuhrung-der Fahndungsaperatzcn zu bsn:.:zen. 
In  einen bericht dèi=' Perlementarischsn JustizausschuEss uber brgan_s_erte S_hwer•:=_r: r 
vom 28-3 "88, also fest 2 wochen vor der P.azT{a, haben wir rachher dCstere g'_Eerung=_r 
Justzministers aufgetrieben ubar die aktivitgten des LCT's: 
" Momenten bBst;heiigt man slab mit der 8estandsauTnahme der vcrclenrene ir,fa: :-=-jdn3' 
balm CRI. Mit Betracht auf cFeret.onelle Aktivitáten wird d.ese :-nfor;:aticn eusgsNer: 
Es handelt sich dabei enter anderen um ti-roristenbekampfung und ss áhn'_iches". 
°teses stérkt nach unserer Meinung unsere Theorie daE as _.m  accent  e_ne Fci;tlscie w- 
scheidt:ng ist in wiefern Bullen und 3ustizappernt die  Yarten euf de.n. Tisch legen. 
Entscheidend ist dann ob sie das Zisiko'hinnehmen deE rauskcrmt, dae t3tsgch:_c^ gsse . 

 licha Grenzen uberschritten warden sind,um mensc`en fEr RARA- ekt_vitEten ark:egen zM 
k3nnen. 
Qarfiit w!Jrde des LCT ;hre eigene ExiStenz verunsict:ern far e1nan r8_et_v kleinen 
Wir ne`men ener an, caB car ver-agsungsschutz 5V? etch z::rÍ:ck:ieÍSt und eir.2 :leasers -  
Gelegenheit abwa: te t. 



Am montag1 1 April wurden in Anis 'të ^^ .,..,% Buser durchsucht and 8 leute eerhaf  tat . 	̀' ^ .... ^ ..,,. 	 EE 
Diese'oPeration war das result6t de -tit8ten. ,des Landelijk Coordinatie Team (lot- € 

. Nationales Koordinetie Team der 4.00! •' i das'•anfang "87 gegrundet vuurde, um dem wech- 
santen politischen Widerstand•ainll4W* eieten, hauptsachlich wegen  die. angriffe  

	

-• :►.!'„ 	auf den MAKRO-konzern and die aktionen•-:bet•der Mariénburgt in Nijmegen. In den warterr L_ 
 

w 	
von Korthals-Altes.(Justizminister)c':+ geitierror and gewalttátigen politischen ait`iv_:  

	

<} `^- .'a 	mus zu bekimpfen. 	 • • '=''?a :;, rte? `:'. '  
. 	 der operation war mit groBem Aufwáh . rbereitet: Einsatz von 150 Bullen (das LCT  

. ..7 • .^. 	andre Polizeieinheiten) and sofor^d,^_,^,;;schlagzeilen ,in der Presses "RARA aus der An i„
. 	tit geholt", "Harte kern RARA gepàctusw:. Es ward probiert. den leuuten,'die jetzt '  

	

=`( 	paskt  wurden beinahe alles, was -ing.446741etztán S jahren an militanten•aktionen geiauf  c. 

	

-.1 	ist in die schuhe zu schieben::der ?Einbruch balm marokenischen konsulat, ektibn gegen  

V 
t. 

an Heutz monument in "84 : der angriff>euf•'das heus des ólhandlers Oeuss in "BS; a_'_  
RARA-Aktionen von "85 bis "87 ; der,ahgriff•, dasRC- kommando's 'Ins Eicue Hnein' a_._  

	

f 	PTT Radarantenne and das gebáude des1OC in "8S; bis zum Angriff auf dia Elba Drucker 
an (von den neuen Ausweisen) des kom 	ó, do.;_Pesaren anfang "88 .*In der zwisc:ie ^.zei: ist  ó , 

wahnsinnige show - die von den verhaftungenágemacht vuurde, daa sie ein gro5er Triumcf w 
}  ein birchen ebgekallt: 5 leute muBteri sie  schon laufen lassen, da s.e nicht gerugend  

weise hatten. Die restlichen drei4ind,f:r eine periode von 12 Tegen im U-"af;. (2 s_  
danach raus gekorsnan, eine ist jetzt:►n,'óch; d rin.der typ.) 
Far uns ist es nicht wichtig .  ob die.^te : jetzt "schuldig" oder "unschuld;g" sint. W_ t! 
haben diesem staat keinerlei vetent_ drtèmg .abzulegen. Wir schen d_e .gesamte operation 

 als eiven direkten angriff auf di pen» iek'lung des politischen widerstands in den let 
jahren, wovon die denannten aktion y  n`Teil Sind, and in d ±asem sinne als einer' an 
griff gegen uns alle, die hier eind; jteiLdavon ausmachen.  

EINHEIT IM KAMPF  ' ...: ;  

• 
- 

 •

., 

	
t• 

In den letzten jahren war der' Befreiuhgskarrpf in dar'dritten walt' a_n wichtiger Crie  
tationspunkt and stihilanz far uneiei t: ampf hier (und ist es noch  immer). A::s einar a  
morelischer beteiligung bei materiellar unterstatrung der "verdaamten dieser erge" ha  
sich die Solidarit8t mit dem kampftder=kblonielisierten VSlker zur politischen  Solide yti. ^• - 
tat entwickelt: unsre solidarit8t,bekorrrmt.verst eire echte bedeutung, wenn wir a:,•ch hi  
eine bedrohung fur den imperialis vs.;e}s3nd._, (Aus "Krieg im hinterhof- uitrat im vor:-,of,  ,  
Die demonstrationen and aktionswell4 ,geg00:unternshmer die u.a. in Sad-Africa intere ;  
haben, enthallten auf der. eine 8eite5 ie.verbindungen der Multinatlonales and des hol  
dischen  staatas mit dem dortigen regÏme Cz.B. zersplittert Apartheid), abten  druck au  
unternehmer aus, um sich aus Sad M.xi a; zurrckzu ziehan (Shell-Aktionen) and gaben et  
weiteren Einblick auf.eine ;gemeinsam perspektive far den ant{-imoerialistischen Ka'-;  
"Verinderungen werden nicht herbeiitdi`skutiert.. Verindesungen m(:ssen sr kfrnpf t warden.  
Bekámpfen, hier im imparielistische rriWes:an ^•- alle 8koncmischen, politischen und nil;t 
schen institutionen anzugreifen, ::dié" Unterdruackung hier and woenders mdglich coachen.  
Darin liegt die gemeinsamkeit unsres :kamples, unsre enige perspektive und unsre bed_-
ungslose solidarit8t mit dam scnwa-rzén revolutioná:en ka.f in Sod-Afrika, cs_ so 1_ 
bekámpft werden mus. Unterstutzt die Rêvo1ut±on in Sad-Afrika,' and bautne front in We  

Europa auf, (ErklErung RARA, 17-9-8.5W;.  

PRO i  S T - W!DESTANd=`?IRSP!KTIJE  

In dan letzten jahren ;und :richt  .nor;  írr^erhalb der 'bewegung' scndern each in groBe-  
Teilen der bevalker..1g1 sst das tewuEtsein von machtlosigicej t' des Protests _nnerhald  
vom staat vorgegebenen grenzen. ( Vatksbsgshren, demcnstra Ionen; gewas*sen, um :n:,. __ 
Projekte _u ver-ircern. -_a si_l:oren mensc'-a- gogen atcm alce:e"• und e1'a menrnett.  da 
Bevelkerung gegen Atamenergia heoen;die ;•ertwicklung nicht stccasn karnen. Cas :yes_:t_  
war, data viele, desi'-lusioniert zu•heus á^ blieben: anders sehen wie sia betrogen und  
kauft wurden and gingen Aber zu militanten.Aktionen.  
"Was mersch aussteigen í88t ist.'werïn machtlose peiltik els efektive po3..itik Berges te A  
ward, wenn die illusion, deb du stare• bist von der wirk i_•'keit verdrëngt wird. zn_s sA 

 

•diskusslansstick, das  werend der -blokkade in Borselle (KKWf verzeilt warde :. 
 Die tatsache, daB leute bei allerlài.unterschiedlichen teilbereichen ( cc es jetzt kar $'s`  

orgie, Sad-Afrika odor-HSuserbesetzem:war) in ihrem Widerstaad immer wieder auf die g  
chen grenzen stieBen, lie3 das  SewuBtsl n Ober den zusamnenharg zwischen den urtersc-  
lichen Entwicklungen and AuBerungsforeen,das Systems (z.9. zw_schen Krieg and ?(risen~  er 



tik. zwischen Imperia ismes; = so  
%um uncrimr Widarstand mehr  Inhale. 
Aus dieten 8edurfnissen hereus•%is  

. entstanden: 'Was wir ïmit'dieseisslK•  
sowohl was die analyse Mier.  wie►d-
hangen, als ouch wie internationatá  
hier zusammenhángt'• (Aus dem koog --
Trotz aller schwierigkeiten  vor;UÀd`^, 
and inhaltlicher Verbundenheit sehr`1s'  
gesetzt: der Zusammenhang'zwisch ^ c  

ex smus, usw. un  
:mg und Parspektive zu geben,vAdNSCn.  
:fdr.den kongress 'Solidaritdt und Widerss 

fcYlen. 1st das Suchen nach mehr gemeinsamk.  
•'Fïiedlichen Teilkámpfe miteinander zusamnen  

. van •befreiungsbewegungen mit unsren kamp .  
r^^) •. 

 i ! 	
N, 

 

"d4 des  kogresses war das Bedu"rfnis an diskus -`  
ch, und hat  der kongress sicher.etwas in Be.  
i.senus und Patriarchat ist wieder Gegenstan  

Oiskussionen geworden, die Bedeutíiifggde 
 .. 

mpe-ialistischen Neustrukturierung sowohl f:  i,  
den Kampf in der ' dritten Welt' .nl$2eïCichTrfu-i• unsre Realitát hier in West-Europa. uns .  
Verbundenheit mit den kampf der• untitars7•cKtári Volker fir ihr recht Suf Selbsttrestimmu  •:.•. : und die Wichtigkeit des: 	̂ Ens^ra*Qinér,«s -

^8rken pvlitisghen Gegenmacht hier. 
. 	 . 	 ..Z:,r, 	.^. 	- 	 .  	 . 	 - • =,. •̂r..,a.,•• •

Ole funktion von ..^i Re^ess^on•im licht d 	 @e es EG_2usammensc lus. 5,^^. 	5.:.  

Gegén diese Entwicklung, wovon dielértá nten Aktionen einen teil ausmachen. richtet s -  
jatzt der Angriff des Staatess  ;um  sa^rTt'itas• zu zerst3ren- im welcher startperiode ea H  
immer- was erkgnpft wurde und wird. •Gáà4i8wu8tsein, daB Widerstand móglich und noteren  , ry ,Y,.^ ... 
let. da8 das System zu treffen ist; wnd•-ila8. unsre Bediirfnisse und Interessen genE:t ge , 1  
Ober denen des Staates stehen.• Wiet.g3^ï^das  .Interesse des Stattes ist. dieses 8ewu8ts  

ias keintzu erstickan, wird-durcA ;d^: ^ he deutlich. daB ein spezièles team sinein 
jahre damit beschgftigt war, leuts^e 

*he
ssrvieren, informationen zu a+^samss:eln und di 

perss7nliche Geschichtenund Kontak^^i^^giR•^zeute zu erforschen (so kommt es wáhrend 
verhiire an die oberfigche). Sie:tïsli^í>^1t• •_sio sehr vox-  meteriellen schaden.angst, de 
smtrch Aktionen entsteht (die 180^^3^4n??GYaldan, die sic  immer wieder erwáhnen, och 
an die MAKRQ), sonde= viel  mehr;`;^ ^• -^'ikalitischen schaden, Zitat: 'ich finds es sc •  
lerend das wir hier jetzt auch>ech• ^ .-

, ̂
rr.orismus haben. Ich mwche mir Sorgen Ober di 

Ausgelassenheit und Zufriedenheit.s^i}¢.. •; , • RARA Mitglieder empfinden werden. Wir mssse  

einkalkulieren, daB sic sich,gegsán7iWitUnternehmen richten werden, und da3 ihr Erf - ,  
sine stimulanz fair andere ist (det;7k^i^.Visser, Terrorismus Experts des Cl;ngendeel I^ 
Anfang "87). • ••', •.  Jr^ X ^ wi: ï.. 

 

Das Interesse, aufkomaenden Wide 	n ^^ é: 	hart zu unterdrticken, hat such mit der g ,... 	. 
wwértigen Krise des Kapitalismus zv^ :

,
ma

. 
 `enTAiese-zwingt sie auch zu sine? Massieven N . 

strukturierung von Arbei t und Kapi, ►
^ 	

momentan weltweit durchgefsïhrt wird. Hier 
ert sich.das u.a. in der EntwicklLiighwértiger Technologien (Dentechnologie, tlokrc  

tronik dew.)  •einersei ts und'kden•'Aá(ff' ' - -•ozialer Einrichtungen andererseits, flexibil •  

rung der Arbeit und' Entfrámdung .;M:  ^ 3^  "F  
Vorraussetzung far die ds*chsetzun '  '_erri Neustrukturl.erung im West-Europa ist, da8 
West-Europaischen staaten:^ich zu '.^^;se^ilie8en und ihre politik aufeinander'absti„ 
um zu einem gemeinschaftlichen Mark z^7ciommen-  das Europa von 1882. Auf der einen se 
háben` sie mit  dein Problem zu kSmpfé ,̂^.+ 8`:l3iese Neustrukturíer•r.g immer mehr Widerspr  
und Widerstand verursacht, und daB -cẑ̂ ê"^'^isss^glichkeiten, das alles zu integrier^ und 'e  
kaufen' immer geringer werden. auf•iaez;:aisderen state ist 'die ruhe bei. .;, he:rsspie.' e. 
absolute Notwendigkeit um ihre PlBne `^ealisieren und kannen sic keine eizige op.os 
dulden. Darum ist sine der Terrein , liese zusammenarbeit am weitesten entwickeit  

die repression und die Terrcrisrisusl=é •k^&.•g;,f.ung. Dies giBert sich in • konfers^ze , 
wie TREVI (gegen Te_*=•orismms und• Fteiditrllismus), die reorganisation von INTERPOL zu el;,  
europàischen polizeiapperat mit poliiischen:Tehndungserlmubni's. der E:.•rap. vertrEg  z.t-  
bek8mpfung des Terrorismus, der Ausiïtáuach 7,von fahndungs-.und registrierungsmethoden •   ,^ t.. 
Ganz kcnkret haben wir mit den fólgets^dieiier vereinheitlichung zu tun: 	 1  
- Asylpolitik (europ. auáen -g 	%- ^,^sen -fs?r Asylsucher geschlossen werden sgn, sa 

gu'rtel ) 	. 	 • 	
t"^ 

;* ^ ^ ^^•_: • 	• 	 ^ 

- EinfOhr ung des eurapaischen Pa 	£ `  
- Gleichschaltung des strafrechts4 °"` •nóung von Artikel 140 ist mit S  129a in der 2Ff 5  
vergleichen, gleichschaltung dë% .  ásftàbung betr. Ausliefers7ng von Gevangenen, wc  
der Auslieferungsprozess besch3seshatlitiiriien kann.  

- Zusammenarbeit auf dem Niveau•iïro 	̂n:und geheimdiensten (z.B. Frank Hoffmann ws.
: .  

'' in Asdam von deutschen Sullen  •Vé ^Eti :'• 'E 	 y:$, 
- Angleichen der Behandlung von 	

^ 
poÍ^ifs^ én gefangenen (verhSr. Isolation. unmóglich 

der verteidigung. 	 :^, . 	_,•`  
Wir haben jetzt mit dissen;. Éntwicfci  
wir als Widerstand in.gani•Euriipi  
von Knastmauern.• 	. . •="^:^ =X ^ ^.• • • .  

&rekt zu tun; sie sind teil der Reelitat m:  • rt warden sowohi innerhalb als such sae:  
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NF.iTwf. DES  FRIUIF717.FMitt lS IN A'dam auf  
h1:R VENW59'N.711NG NM 9.8.  

Oer  ground  waren  wrr hier atehan ist, daff  
wrr solidarrsrh sand skit  rené urxl bride-  

ir»litrschen ^ gcfaiiileien. die  den 
' 1  rt gegei die ̂  herrschenden begonnen  
hahra. Wir fuhlon uns als teil des wi-  
d•rs;tandes hier.  F:4 ersclxrint viel  leirht  
•twos ansf,nichsvolf das ober eln >sritrum  
)rh SWIM.  das rlr:•rade grgninclel ist not  
iwar e,i,l., mii, abet tatsachlitri ist es  
n..•h nicht etldflMt. Es  int  so. dad lmi-  
rr.uir .illr fraunn. die daran .anteil ir- 

 tnn, lanyr• Prfahrvmien ant  ckea ka,if.f ha-
1 ' 41 . 	z.b. 	in 	ganischtrn  
aki er.,atx.regrx"ren lhauserkaii4d. ani.i,nl-  
I r• h1 icmis, ant t toprir tal iltmi.z, auldiixm•,  
Ier Itartenittwtguiri und ;km  lcNwnkatrpf. 

 'v crurirl tlns in eincm f rattenin(ozmtnan  
;j • •i-iim =i•rqn. 	nicht, daft wir  
r ^:r Iw•srhl•dlt•n li.ilxen  den  wulerstarwf  
rsy. .ho horrs•.9x,den zo otganisteren.  
•he,rniliNh far die ftarir•n aus der  
rmr•.•.+A.ni twwr+_y.inlf 1tt•!It r)er gninE  
: r•Ir.d.r In . d••r art der  lw,.wegisxl. Iiarnit 

 ••• i•••i. wir. dan 9i.• tr•nutzt.en arwly>;t•Ii  
'' -r'r•'ge••ll s,.xisi,c:•ih sold. F asl alle  
•ihyl der ausbeul.'ing und unterdrtii:ltun•l  

•not  tivmt•n; aber . frauenunt.erdruckuirl  
r.+ Oft mad  .dabei. Owl  das, wo die  
•ru••rdrucitung mehr als die  halite der  
++•It)xnekerung betrifft. karipf  hm 

tranra)irf reiunl wird oft dos  kampt gedlttn  

andere HEASschaftsformen untergeordnet.  
Das wollen wir durchbrechen and kairrpfen  
gogen alle unterdriicktagmiechanizxen. . 

In •de zwarte' (niederlendisches ieene-
blatt) in einar artikel "hinter jedm  
soldat steht eine frau" steht es urge-  
Lahr so. dad frauenbefreiung der nation-  
ale, hefreiurg vorgezalen wird, das  
tinkm wir einer der grutten fehier, der  
tm politischcn denken geacht werden  
kann end auch uimernoch gerecht wind;  
dad das bewulltssin fehlt, dad alle  
widerspriiche miteinander verbanden sind.  
Selhstbestimnungsrecht .ron einel volk  
kann nicht entstehen dine gleichzeitige  
selbsthestitmunq ftir frauen zu  
ark aigtftn.  
t*.nn ein volk sigh entschcidet sein  
selbstbestimmingsrecht z:i erk n$en, wie  
karn, es darm sein, delf die hillte dieses  
vd,ikes ihr recht auf seibstberlrmturg zu-
r.irkstnllen miissen, his der kampt  
gewonnen isl and she dann noch heven die  
trucheren mitkan4,fer einon kassf ftihren  
sollen.  
Mrs dissen zitat wird deuttich, dad wir  
nicht nur vegen frauenunterdritckutg  
k'irq,fen wellen, actor k+irpfen aus dan be-  
wontsein heraus, dad es me9,eere  
imt••rdriickunganechanimen gibt, dir in  
eiurn zunauncehang st.nlim. Ein aniernr  
wichtiger geed fur unsere ocganisierurg  
am fraueninfozentrtim ist der, dad auch  
innerhalb der linken radikalen oiler re-
vnlutioniirer strukturen, frauen noch  
immer vogelfret sind. Auch innerhalb  
dieser strukturen werden  frauen nicht  
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ernstgenumsen, eingeschechert. angegrif-
fen and vergewaltigt. wir sind ene be-
nefit. dad es ouch innerhalh der  
strukturen. and nicht nur allein in der  
bbsen welt tea ens heren. verhaltenswei-
sen gibt, die dareuf abzielen frauen zu  
isolieren. 1rauenunterdriickung fiihrt auf  
diere weire daze. dad frauen dei kampf  
gegen sexisrtus allein fiihren sollen. in  
der privatsphdre ader garnicht. Das iet  
sewohl in der radikalen bewegung so als  
auch auderhalb. Frauen mussen die konse-
quenzen. sowohl persóntich als auch ge-
sellsdwftlich, alleine auffangen.  
Nicht nur einzelne minner midrel sith  
{lessen schuldig, hesonders der staat mit  
seinen gesetzen and repress  ionen  
versucht eine gesellachalt beherrschbar  
zu machen. tut altes dafur, we frauen in  
einm abhi;ngigkeitsverhSltniszu halten.  
In NL war es bis vor kurzem so, dad ver-  
heiratete frauen kein recht auf  
arbeitslemehilfe hattei. Jetzt ist  
klar. dad der N1 -staat die hitfe tick-
wirkend an die frauen zahlen null. Giese  
'attire' bekam eine soiche bedeutung,  
dad der staat damit gedroht hat, die  
euro. vert,age fiber gleidiberedhtigung  
aufzukiindigen. Selhstverstuidlich lit  
dan  kostenargument. aber es past such  
gut in die philosophie der kleinfaattlie  
als keimzelle der gesellsdiaft, worin  
die frau, abhiiegig von trens, die  
unbezahlte hausarbeit masttest soll. Das  
ist nur ein beispiel von vielen.  
Deutlidh wied, dad der staat interoom/  
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r en - cke . Wks  wollen dutch  ndhr  
spekt fiir etnander und den  

rfanrwtgsaustausch den mechanisms  
rchbredten, dal) unterscfueàe fast  

immer zu briichen fuhren- Wir wollen  
von  aus gehen. dan verschiedenteit be-  

reichernd sein kann. solange wir die  
glasd en  ziele verfolgen. Uns ist deuE-  
lich geworden, dal) ein kaipf. der  nicht  
wie der frauenbefreiuny ausgeht. ein  
mand i41. dem die grundlage fur wirk-  
:+•Mt• “aiikale ver4nder.ungen fehlt.  

In:..,halb des fraueninfozenttvrns tuhren  
wtr r•sslimi nicht  die iiskussian um die  
formteruM der front. liinersells.  well  

•̂ s^. ^. 

	 	.  

viele 	fr.auen 	inc>r,mntan 	fchlen,  
andererselts, wei]  war  es als wichtiger  
eapfinden, das zentxun Schnell s.0 er-  
iiffnen und unsere eigenen strukturen  
aufzubauen.. Viellcir•ht ist es uberflus-  
sig es nocfrnal  zit  )sagen. aber. wenn es  
damn  goht mit dun franeninfozentrun zu-  
samnenzuarbeiten, ist es few  uns klar,  
del) ein.radikales;.kampf. der nicht dent-  

lsch antipatriachal ist, ein kampt 1st,  
der zu nichts fiihrt.  

Wir befassen ons auch mit den weibl.  
politisdren gefengenen in sudafrika. Der  
altteil der weihl. potitischen gefangenen  
iet relatie niedrig. Das hat viel dimit  
zin tun, dal) im gegensetz zu anderen be- 

loran 1a'• !racen in traditianellen rol
-ten zu halten. seems interesse  hang. 

auch zusanmen nut der europuischen um,  
atrukturserung. Wir wollen in freuenin-
fozentrun acs disc bewu0tsein heraus  
arbeiten, dan es mehrere unterdruckugs-
neGwnimnen gibt, die neten- and  
nutetnasderexsstseren. Wir wollen in  
dlesem zusamaenhang untersuchen in  

w.lrhem berm naper.alisrmis, eitri 2 hit,  
soxssmus and • rassisinis ziietnankr•.  
besteheu. Praktisch tit es nateirlich  
szhatersg alles aut eihen haufen zu .  
sleden. ass• den bewuntsein heraus, dal)  
alles mit  alles  70 mtenha  t. 

Noch etwas anderes• Mute  am 9.august  
ist sudafrikanischerfrauentag. Frauen  

aus der ganzen welt gedenken 1956. so 20 
 

000 frame in síidafrika' gegen die  

einfuhrung der pasagesetze fur frauen  

dengnstri:rten. Dis  ant  verabschiedung  

des gesetzes konnten sich !ranee.  !ai ge-

gannets  zu den aiannern. noch Crei  

brw:gen.  

fresungsbeWegungcn. sie nicht inden ka-
dere der organisation ritten. Meute  
werden viele frauenorganisationen, die  
lange zeit in ruhe gelassen wonden,  

barter angegritfen, sodal) viele frauen,  
die dort fuhrende funktionen bekleiden,  
gefengnisse von innen gesehen haben.  
Knuste. in denen die bedingungen  
schrecklich eind. Wo es zo wenig zu  

aegeimal)ig, ter uni ayszutauschen and die  
anten and die zusamnenhringe zu ent-

en.  
n den vorbereitungsdiskussionen íat. one  

klar geworden. dan kollektivitet ein  
cdhliisselbegrift ast. in den kanpf , den  
war fuhten olien. Wir wollen eieen  • -  

essen grot, leidung rose! hygiene unzu-
rei.:hend eind.  und es einrichtungen  
gibt,in oenen  gefoltert ward. Frame  
nation dort noch spezifische problenie. . 

z .b. dan sie koine aonatsbinden  
bekamien, zu weeig spezifische betreuung  
fur schwengere, die ihr kind in ge

-fangermdiaft bekennen laid anger oft  
abgeben aliassen. frasen, die critter sired.  
and deren kinder ohne versorgisig zurick- 

meinamen kampf mit vielenuntorschied-
lichen frauen fuhren, auiii rine granein  
same keft gogen unterdrickung  
entwickeln and so die isolation der  
frauen aufbrechen. Schnell warde dent-
lich, dan es etwas ast, was wir ons er-  
kuipten mussen. doen echiine warde  
alleine genegen nicht.  

Eire wichtiger aspekt ast auch die  
unterschiedlichkeit der frauen, z.b.  
stellung von schearzen mind welgen  
tranen. Frauert haben unterschiedlitdie  
hintergriinde, die daze fahren, dan sie  
unterschiedliche stellungen einnnmen.  
Diese unterechiede wollen wir als  
ausgangspunict neltnen in deli kaiipt. den  

bleiben, werden mit ihren sorgen dariibcr  
alleles  gelassen. Autierdas werden  tie  
gefoltert nit der drohung von  
ni0handllsg und vergewaltigug ihrer  
kinder.  Frasen werden sexuell gefoltert  
und vergeweltigt durtii ihre bewacher.  
die polizei and ihre verfiárer. Auch in  
siidafrika organieieren tranen aich. um  
den gefangenen zu helten und sie zu  
bestarken. linser .vorschiag 1st deshalb  
auch diese organisation zu unterstGtzen  
und ihnen in rafman dieser veranstaltung  
sin telegram  zu achidcaa.  

KAMPFERISOfE t.7t11ti.r+E AN ALLE FDLITi5QMN  
GEVANGENEN!!!  
1tEINE EEPREIDlEG OIREE DIE EREREIIRtG DER  

FRAM!!  	 - 

Idsi ihLxM 
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Baler VON net  
tkurz voc dais  
gesciwiebenl  

sunud genessesif  
een wasmes goud aus dam knast. ich sate  
eben habrauch dawn rich-bei jeiem, der  
geschrseben hat, abet immer liber bekan-
nte ader die "eigenen medien von sir  
huren musete, zu bedanken. die plantasie  
von einigen von euch kent weder grenzen  
noch  mauern. es war tentweder anregend. 
humoristisch 'odor  ernst; abet immer  
warme in diesom katten beton.  

vier mona•e sand es jetzt. r 	nn much  
an koine andere periode in mains letten  
erinnern. was ach so intensiv suf ska  
..enig goadratmeter geiebt, yehanst,  
geweint, ven freihett getraumt balie.  
aber such =stridden war, wens ncin tintte  
gefunden babe, die annahernd das  
ausdriicken konten, was in mie vorgeht.  
es sind niemals momente geweten, in  
•deren ich seinen Manager ver lor. weid  
manante,  wo ieder weg war. die snviern  
viel 	masaiver 	aussahen. 	irincissii  
n.mente, in deren kahhpfe. die ich dichte  
uberwunden zu babe n, wieder anstanden.  
gersamgenr jolen tag, in jeder situa-
tion, es aufs neue auf die veile 7u  
kringen. weglaufen vor sick selbst: ast  
urhmeglich in so eimem kenzentriertcn  
raus.  
wir haben in kurzer zeit viel lemen  
aassen. leenei, wie du eine Bute kan- 
mnikatian unterhalst zwisncsen drinnen 
ad draufen, int nicht aus hichern zu  

erfahren. es gibt trein drehlwch far  
kollektivitbt. die wird geboren aus der  
erfahrung van fallen and aufstehen. das  
lemen wasere  eigenen  vege zu 'Linden  
dutch unsere  eigene situation. fiir mach  
bedeutet das in dieser situation,  
weiterhin neet den torten and den in-
bitten zu ouches. die die neuern  
niederreillen, seinen bliek sti;ndig each  
draunen gerichtet zu halten,  end zu  
ks.pfen. um  drinnen ein teil .von ganzen  
no sein. mondmal int das schwierig,  
wren Soh nicht langer nut ein zuschauer 

 i.•hn knente. bei -dan starren dutch das  
vrreroanrungsglas, Us brennpunkt von  
"lend und verrottung: im knalt.  
muwisnal wende ich getroffen dutch erne  
•rwchichte von jorendem. es triftt miens  
. Wens iemand kenpit, um seinen eigenen  
wdvasmn zu bejreifen.. ich versucthe  
',pine ideintitat darn den kollektiven er-
f.thrungen gegenhiber zu stellen. als  
reend. der vas wahnsinn des lehens  
•r•hrieten 	wird, 	versinche 	ich,  
reherzubringest, wes freer tenon hewog.  
•ninlstch liber die verworfenen der erde  
ni wdireiben. riiberzubriagee, den, wean  
die kolonivierttan  zus  aufstand kamen,  
,•c mindsnil mit einer explosion an  

Bewalt einhergeht; abet dan der einzige  
was znr bewahruaq der nenschlichen  
warde, der int, die ursachen der gewant  
ai lesLhnrsan.  
ich bane *Mil .loam -rkL. dil), warm die  
auejen nicht mil biaders von draolen  
gefattert sind, Bich die mauern go.len  
dick lichten, hate trost gesticht in  
schonen e pfangenen weten and in seinen  
ersnneruneen, kraft gewonnen aus dem  
wissen, drdi dis .nicht mein lr•ben int,  
s.zrk•rn nor rink peri.ek• dar.;u•:. krat*,  
wens ihr da dreunen inner wieder  
aufgnsLanden said.  
was wie nath vier mnnaten gelernt haben  
int. 	in ehrlithen weten .unsere  
elgrne ubjektive situation zu  
he srhreihen and von den unternschiodlich  
keiten nu Screen, anstatt sic gegen uns  
zu gnbrauclien.  
hier bin och noch i.ehr als draufen kon

-frantiert" mit der beinnhe unbegreif-
lichen situation, die die vernichtung  
vaan menschen im westen beinhaltet: der  
innerhelb des bewuntseins, der indivi-
dualismus, die einsamheit aid die  

selbstzerstdrung. wo es sir moglich var ,  
babe ich die dimension gesehen tm ver

-hkltnis zu seinen eigenvr erfahrungen,  
aid bin ruts neus 'zu des schauk  
gekomaen. lange genug allele geweren zu  
sein , um nicht in die idee der kollek-
tivitët verliebt zu sein. ich seine es  
clensu wie es do stehti als eine wahi. um  
den knast in deinen eigenen kopt nieder-
zureineh, wei i das eioer der kern der  
Jernichtung and verrottung int. der  
erste schritt auf den weg zur  
kotlektivii2t. als eine notwendige be-  
dinging far unseren politischens kampt.  
der erste schritt auf dan langen weg  
dine riickkehr.  
ich will hier nichts sagen tibet die  
lolitisdnen mittel, die notwendig eind,  
um den wag zu maatsen. obvrihl ich weid,  
MS des zurackerobern von  eisten  selbst  
bestinmten lebest in solèdarttdt  
miteinander end anderen, allein ein pro-  
dekt von kanpf sein kano.  

tindec, sand gestalt*, in form urn eineet  
ixilitischen moment. ein moment. woraus  
wir in der lage sind , die rdckstande in  
der diskussion fur vieto von uns,  
einfach hinter uns zu lassen. ver noch  
keinen plats hat, kann Bich jetzt  
aiuschlienei.  
es geht nun darm  

auchnde ich tm manent  den namen des  
wags nicht so wichtig. der tine reent es  
autonon, der andere anti-patriac al, and  
ich needle es këmpfenden kavnmismus.  
viel wichtiger in diesel moment int das  
aufbrechen de,  mauern, die noch zwischen 	i 
uns stelten unser ziel kans nichts  

anderen als dasselbe seine der kampt um  
ein menschenwiirdiges leben in einer  
gesellschaft ohne unterdrackung Wad aus- 	I^ 
beutung. ieder von uns int. seinen eigo-  

nen weg folgsnd, zu diencm schlun 	i  
Boloenen. tuf tier basis vent ve rschis-- 
denen erfahnxngen von unlerdrudiu ig und 	'l 

ausbeutuhg, komen wir zu den seiben 	1p 
 

schiussen.  
was 	wichtig 	ast, 	ast, 	diere  
verschiedentn erfahrusgen zu iaten recht  
ko mmen zu lassen, and anzuerkennen, daft  
unsere objektive situation verschitdro  
shun ken: krullektivslal 1st etwas .sn-
dere-s als kol  lektivismhs. einix_  i  t. in  
verschiedenheiti I  

das int eine geneinsane erkenntnis. es  
sand gimeinsame ansichten and wir tinclan  
einander in diesen kvnpfen fur das be-  
wufitsein, dag es anders lidoen mull, 	j  
anders gehete kann. allein in diasen  
kampt kunnen wir die erfahrangen  

sammeln, die die basis fur kollektivitát  
.vormen.  
die kollektiven ertahrungen sind die  
basis fur solidariteit untereinander and  
solidaritt sit anderen. allein die  
kollektiven 'erfahrungen ' kennen die . ' 

richtung des kampis bestimncn. alle  
intentionen and bewufltsein uitren au  
nichts. win wir unsere ieren nicht an  
der praxis printen. wenn das bewaintsein  
imd die handiung zusasanengekam.en int ,  
dann int der neon mens h geboren:  
die aktionen der justiz van 11.4. sind  
minlungen. die sommen schweigen nicht  
dutch repression. in gegenteil, es hat  
zu eines intensiven diskussionsprozef  
gefiinrt and zu  eisten  vorlaufigen  
zwischenergeiaaies der gel.srgene versuch " 
in der brosdhare ai beschreiben warm es 	!  
uns geht. die aufgebrochene diskussion 	i  
um die shell-kanpagne, die veranstaltung  
and der prone) morgen; das int nor der  
begin van  eisen  gesprach. die 	t 
rendlinien, in deren das gespriich statt- 
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, •Um daa echte geaicht der apartheid  su aehen, mGssen wir die schleier liiften Oberden konstitut- 
loneilen reformen, betrUgeriachen forwulierungen und wortspiele reien.' 	^d'' : 

• Nelson Mandela 
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audatrike. 	gte imperialistischesystem^ 	• 	x 	
r^.^^^ •' 
	' 	i: 	er 

hier 	datum haben 	 ^!. 
an9e9riffen ^lr heute nacht e hat lnterease 	

é sta 

é ^ War  meinen, 	 ^. 	 teilstucR 	as dem fortb 	 •  dell fixer in 	
wirRliche 	11̂`-' y^w s ^k ti .^' 	ntederland {schar 	 Parth  

in N! _ in 	solídarit5t h` 	ssí'..;. 	K, al ,., 	 e 
	des 	el a 	̂^ systema 	 west-europa 

	
mit intecnát ^ ' 	 ^a^zR ; y• 9•schaftsimperien  regimes  in herrachaft 9egriffen werden. pa  - die wirtschaft; chen,i"Deireiun 	̀ 	 in  sddafr' 

	

vernichtung und 	sie sind 	 9sbewegungen dadurch 'i (  
So aueh in sudafrika. 	unterdtiickun 	verantwortl• politischen, milltërischen magi :1.16h 

, 
APartheld ist ;Debi ^• 	? uberall in de ach fur die entw 	 trager lst, Wahl. 

 Apartheid  ale ein veraltete•rá "'^4^s•''. 	
^r welt, 	 iaklung und 	9er dieses tat 	 Rolóniale^ p,> ^i`' 	auafuhrung von e d eft 	iv wa 	 erh unte 	 el 

weibe - beaitz 

t1^o 'kosmetischen" reformen von Botha, wie die absolut macatlosen "farbi en-a 	 s   ▪ lehaffung der sesualgesetre, die anpassun g der passgesetxe, das  gefeilsche 
t+geordnetest

a
aat&b  die erk  ha f  e nit der st l iataaft fur schwarze, die. restriktive zulassung von schwarsen gewerkschaften usw. modernn allema

lemal  nichts an der existent der steinharten, rassistischen unterdrackung durch die 
weigen kolonialisten.  Deese sogenannten reformen sind allein daze da. die apartheid zu stutzen, and sie verschaffen dem  westen ein alibi, um keine wirkliche isolation des apartheidregimes 

 durchzu[uhren.^^^, Die schwarze beviilkerung von sudafrika schreit each harten wirtschaftlichen sanktionen. Sie sight  dies ais ein wittel, um zich von den weigen, faschistischen verbrechern, die sudafrika and seine  nachbarlander nun lange genug.terrorisieren, zu befreten. Und als gene bedeutende moglichkeit dieses  blutvergiefen zu beschranken, den kampt zu verkur7.en and die unmittelbare freiheit naher zu brengen.  Dieser schwarze widerstand hat sich aus den bedingungen heraus entwickelt zum bewaffneten 
kampt,  streik. boykott der geschatte der weiben, messendemos, schulboykott etc. Formen von wederstand, auf  die von armee, polizei and paramilatarischen einheiten mit grenzenlosed terror 

reageert wi rd.  Nier  ma) westen kommen wie nicht 
welter wit appellee an die obrigkeit and unterstiitzenden 

 antlrassisrus-aktionen, worm vor allem das image von den herrschenden aufgeputzt wird. 
 Wahrend gleichzeitig - ween wartschaftliche verhaltnisse es diktieren - die eioen als begenrte,  billige, auslandische arbeitskrafte angeworben werden, bie sie wieder in ihr eigenes land  ebgeschoben werden and dann keine moglichkeat mehr haben dahin zu kommen.  Man speelt die schlachtopter in der not gegeneinander aus, semit wird selbet der nahrboden fur den 

 rasslsmus gelegt.  
In sudafrika sieht es so aus, dab alles von der laune des wirtschaftlebens ebhangt and in eimem anderen eythmus funktioniert, um in jedem fall die arbeitskraft. den absatsmarkt nod 

das ausland-ische investitionsklima weiterhin zu sichern. 
 

Im sinne dieser gegensatze.  kano man den internatlonalen parlamentarischen aufruf von verantwortung 
 and halbherzigen sanktionen doch als nichta anderes sehen als eim bemghen, um die scharfen, un 

 mensehlichen kanten der arpartheidsfehrung abzuschleifen. weit sie in modernen, kapitalistischen  s steden nicht mehr verkauft werden kennen, anstatt zu deutlichem widerstand aufzurufen, um so das  tikonomisch, politisch undwirtschaftlich instabil zu coachen.  hxtt  glauben nicht an den sanktionsappell eines niederlandischen staates, der hier gleiche interessen  vertritt, wie derjeni•e •.•en den die sanktionen gerichtet send. 
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Vor ouch liegt sin Sonderheft zur Razzia's und der Verhacturgen vom 11.4.88 
in AmSterdam.An dleeen Monntagmergen hat die Polizei.in 1:4ifinnungen Razzles 
durchgefOnn und in 8 Wonnungen nacao  sie mousdurthsuchunalhemacht.meistens 
naben sie perstinlicht  Schen  mitgenomnentso vie.Tagebaoher.ftgendes,8riesel. 
polttische Zeitungen.flugi's und Werkzeuge.neoen den von oer 	 bendRAti 
Comoutern.dLkannister,Feuerl5scher und gin Vervielealtiger.Acht Leuten warden 
verhaftet.ein flaunter entkamm.Diess Oceration ist ausgefairt domah  das sogenanrie 

'Landslip COdrdinatle Team (tal'aundas Karel:nations Einneitlin zusammen ardeit 
mat verschiedene Mannschaftsvertande.DieSe Einheit meint Leuten verhattet zu heden 
die auf der sine odor ender* Weise beteiligt sind zu RARAtRevolutionaire 1u1 :: 
Racistische  AktielAm Anfang schrien die Median dass die  harte  Kerne des  RARA' s 
jetzt zerschlagen van. 
Cie 8eschuldigungen gegen die  Verhef  ten leuten  
5157 Erandstiftung/Exolosion. 
5311 diebstahl unto: ersahwerende Omstande 
.5321 Verodsterung 
5350 Zerst8rung 
Die Scvache des verJahrens ward klar an den 5 fast sofortige Entlassungen an 14.4 
und 15.4010 Restlichen 3  eind  in U-haft gereten far 12 Tagen.01eses gescha •zenfalls 
suf  assent unties:inns GrOndenaehe such die ERklijrung des Anvaltens.biese 3 
verhafteten  werden  an Oonnerstag 21.4.vorgefOhrt bei dem sdgenannten'RaadAamer. 
Seratungszimmee.und da wardder UntersuchungShaft vial:etch: mit drelssig 
Tegen  verlangert. 
Dies' VorfOhrung Is: der Anlass en dissen  Tag eins Kundgeoung zu madhen.Wir Man 
diese Kundgebung als sine asserung unsexes Winans den militanten  Kempf sow 
'Aparthaid'und Rase:4ms fort zu eetzen  als Tell des moltweiten Kampf um Cefretung. 
Giese Sonde:toil erseneint ale Results! sine zusammenarbait von Arrestantengruope 
und 'de  Zwarte  ,um fOr die Kundgebung am 21.4 auf zu rufen.und mehr Mintergrund 
informstionen zu  gaten.  
Uebrigens apenden sandvilkommen.wir brauchen sine Menge Geld far dis Demo.dieses 
Heft.fIugblitter Telefon und natOrliah far die Gefangenen. 
giro:summer 5339512 

tnv.HJ Hoogervorst 
Amsterdam. 

Prcsae-KonFerenz der Anw31.te 

51zge man de,  Fillknmen.vom 15-a.zur Celeste, Zestvie cie vorfOrung vor der 
Ratkzmmerfl.'-zeir.. vrg:hozen Its Anw.:te der Cefargengn vom 11.4.elne /Trials' 
kor' snre'; ge"Wt:.A,s memael e 7.'trrrutiar101  :u den RrnlageniVerdaehtlgunger. 
gaten  die Ver.eisien ist es de ,  Anwelien unm4glic ,  gamzen: wordeneine gut* 
Veneicigung but :4 ra4em.:esUegan haten siesien e, Lsznieden,nur als eactachttr 
en der Vzr1Chrung Tail zu nehmet.und :u glelenenzeit inre Kritiek und Ihren Protest 
Oder was es CC a: gent,an die el'Je,zliznkeit Cu :ringen. 
In der sresseveranstaltung haten die Anvalte arklart,dass sie etch auf 2 Punkte 
acneentrieren: 
1. Cie Problem:4:e purer: Polizsi und Just:: gemacht verden,um tine guts Verteldigung 

:u verninderen. 
2. Ces EssehOtzen des Unweigerezhtt des Angeklaeten. 

AD 1.Es words die Anwalten schwieng gemacht,die Verneteten zu besuchen.VerteidigerS• 
d:st  uur-da  besphlagnahmt.gelesen und/oder  nicht  wlatergeleitet.aesorache zwischen 
AnwalZem und Verheteten sine a:geh8rt worden.Gen Vernafteten  uur-de gesagt dal, es 
schon sin Schulticsennthis wet' class ale des Mends: an dieses AnweitsCaro gagmen 
hatten Coin'ddliziszhes'AnvalzsdOro) 

Ad 2.C.1e Verna:se:en heden van Anfengs an deutlich gemacht dass sie keine Aussagen 
nachen werden.eber die Verlaren(imer sat 2 Cullen des LCIlgingen welter tench-
mal :is =u e-lo Stunden zro Tag-2101 war gleam deutliznen Willen der Verhafteten 
:u vs:mar:en: 
Cie Sullen esielten eiS 00 Ste viols Informationen gel:smelt  Netten  Ober derans 

b...t Merithun en der Vernafteten:dauerende Dronungentuntsr eivak seizen  
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Der Anvalt ist die et,z1go Kontaktperson mit dnussen stoner am enfen g  
irherd der Verhare nuts es jamand sein dam manvvertrauen kann.Aus Erfahrung vir:hi:megen man 8.7.:11; Vernattursgen und Ourersucnungen neon cer RaGmung 

des namincurgslwie verndnvissvoIl es seln kamn uenn man den Anweit nicht zuviel 
ertrau%4dcrt wurden autanraten der A:1watt voreilio.cderlund sicnselbstdelastande 
ussagen es ,90ch: und wo.1 con 5u:;en um Justiz kratelg benutrkZle RufsUI:ung 

:Or Anwil:e In ter seg. R 4R4 -SeC"e eine dresse‘oneere-: zv hwaten 	nem:tel. 
es trer.:e Cezer352 .eNttc--et eLt ru taUqn net 11=^er etA .icht-40 Rel:a 
Sr14:t lass 7 oar SVerrattetem miem: Urger tesege-a:ten ...sedan nenneam ea a,. 	. 
.:ase K4:ne ee.isse 
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var -07 bssch3rtisten zwet sonder:site des 6ulleadparatam itch mlt^dlitisen  
motivinrten aktionin:  
- das CRL. ?entrain Krtpo tnfarnuttonsdienst in Can Haag.  eter vor alien ihre 62C. Sander-  

zontrati.  
- das Sonderamt fu-r schvervsrbrechtn in Jeder groBstadt.  

in vernaftungen dar +u 	a ._ 	'4:a  Matto rosultat ber.sa, si: via '^ 	 7t s, 	:-.^ tm e^e Sa,.•en. iet aber% ds8 nur 	an 1,,a aa 	. a,d :r 	4 4,4e—times-sire ,s.re Fran:: vaf:et w urden,  molar  -au! pm 	a.s wa;! Fa-'.._. ,,.ar +7.g. :r] etntag aalnserM set eL.r:rgerys,rte  Shell -tankste.la aatianen.: Ca .r. ;,,:a: ^ac^ r a!ns^'a: fr  a‘s der RAn-A-reaaia and sinas d0  noch auf.freimn I68 is:.  
Eigentlieh Ls:  da nur e:r.e sc!':u_ 03134r,rs  

Won manaeh so vorftettt; u.d pr^_fai]::nm: - ai:er-WCat.  we alfe'nbar tats3ohlleh gearbeiL  wird und wenn das Da.r.e:satn da is:. da8 s:e fairer  var  der Tdr stahen kannen. also sin sa  
beres Have und genugend kra•t dia *was .0 nat dn beim verhar. dam  kam mansah so noch  .lanes weitermaehen.  

weimens miner Wells militanter Akttanen. die ab '64 angefengen hat tand wichtiger bestand  
tail dar Anklege -gfgen die verhafteten int. erichienenn in sept. •66 zwei berichte. die  
stelt mit Sine! tm+strukturisrung des 6ullenapoeretas barristen.  
Einon dargesteilt von hartens, hauotinspektor beim Sonderamt fur schwerverbrschen in  
Amsterdam. den ande ren von 6arendregt. chef der ex des CRI's.  
hit hintlick suf die mengeinde Fahndungsresultate Aefarrortsn sim sine nationale vestruk-  
to rieung damit: • der gewaittitige politische ektivismus beendet wird. auf jeden fall  

zu akzeprabeie grenzen hinuntar gebracht wird: indem die verantwortlichmn personen ioka-
listert and identifiziert warden'.  
Sofortige beretungen finder noch in derselbsn monet statt (s ept'661 mit vsrtretern dialer  
beide Sdnderebtailungen and vertretern der Jun:it:shards:  

der eundesstaatanwelt Terrarbekèapfung, dessen Identitit ieheim genetten wird.  
- der artiidhe staatsanwait ems Amsterdam hijnsssn : spezielisiert in politiechen akti- 

vismus.  •  

Sin entscheiden das die Sonderzentrale 62C des CRTs dis vorrsiterrolle dar Amsterden er  
Sullen ubernimmt. Der vorsehlag.enthilt jetzt misen nationale Charakter.  
In volles lauf beschleunigen tie die GrOndang, allerseita Eathousiaemus and dis notwendige  
Finanzen werden van Suetizministartum geklart. Zover deutet dar Justizminist.r an doss er  
das LCT sin permsn.ntss Charakter gaten  machte, trotzdem bevorrCgen sis eins vorláufige  
Periode von 2 Jahren, indam resultete erreiaht warden 'Oman.  
Close periods fingt jan.'67 an, frOhzuitig wagon 2 neus RASA- anschlAgi auf den Multi-
national SHV DWRO).  
Cas ICY umfasst:  
- eroan taktische Manschaft._ sit der tatsachliche Fahndung beauftragt.  

sine technische (aanschaft. zur unterstatzung.  
- tine analyse ftannschaft. sourer, text* and dgl.  

- sine administrapivs Mannscheft. dia der autometiaiertin inioraetioneflu6 verarbsitst.  
• eins observationssinhsit. dia 24 stunden pro Tag einsatzbereit int.  
Si. werben Bullen an aus mehrere g:oestadts in Holland and balm CRI.  
Wichtiger Folge int dell dis Trennung. dim bis dans in Holland existierts. twisthen Oullen-
aeparat and Nechricht.ndte+sta, jetzt eufgencben wird. Ole Neehriahtendienete batten kain  
Fahndunguustindigkeit. sollten das offizie). din bullen Oberiassan. Von ihr herangeschaf- 
	 Material konnte also beim Gericht nicht als Seweismetarial verwendst wieden. Nur  
als unterstatzungshilfe bei der Fahndung der bullen.  
Cie :entrain Nachrichtendienata eind der verfassungsschutz.ova and das CRI als  0411010r  
ganisetion. Ihr material bezishen sin von don artlichen politieoha and kriminelitáts in-
ferm.tionsdienste tRIO and CIO).  
Ole umstrukturisrung gakt auch an dan PLO and CIO nicht vorbei. Ste werden mseammengefJgt  
zu sines artlLchen Nachrichtsnstab, der ihre information neknell  tand effizient durch-
sehtmu6l our wachentlithe Seratung der vertreter sus SVC. CRI and Sondsrsteatsanwaitschaft.  
Cie gehaue hintergrOnde werden veraffentiicht mit hilfe von geklautss motorist aus sin-
truohs bei sine Observatiar.sinheit and beim Amiterdemmer Rathaus t'6S tand '67).  
Cia hsrangeachaffene Serights umfassen sin Uàerblick der game unatrukturierrng, ihre  

verwelter, die plennung and hint.rgrOnds.  
Mehrere bericht. zetgen  hervar daas die ste4galtige Entscheidung ob and wie man fehndet  
von der Staatsanwaltscheft genomen wird. Aber such der verfassungssclwtz evO Let  
ziemlich einfiutrtieh.  
Mast umetrukturier ngsoperatian zult mit darauf die Problems aus der vergangenheit ?,eer  
entschnidungsbefugnis as lassn.  
Inr Charakter tit wie  in der seseiisehaft oder Wirtachaft:  
efficient and produktivitat. Dis geklaute pepure ermag.lichen mine varsiehttge SChitzung  
uberr das budget and Umfang der versehiedene Teil, dicier naeen politga llen:  
: 360 Personenbeschditigen stek tig:.ich mit polLtischen aktivisnus. samsam informationer  
and untersuchen bereis getaufene aktianen. Sin Denutzen dabti jeans jahr 41 millienen  

Cas hei8t. sie naben uit  91<. anfang der reins militanter Aktionen. biretta 160 millionen - 

- • ..MitoS!°tfuf9 rk,wea ara+w.aMre..amomrtldiM,sn . 

%̂ren  de indorse:  Raga op +H'YOdM eiir h Spmiibajrs.  + A 
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RAR(Revo1utjonare Anti Rsjstiscttt' Aktion) 

'VerirttIerunpen werden Licht h er be id kuttert.Vur.Ifl,Ier,)AgCfl t 	eit V1I5tp(e wrrt!tflEekdptt 
durch hier-in iepen liatigeher Westen-aIlC ukonntChi'i%.pø1 	tihen ,.nI 	ItiiiLqehun in- 
wtituthuien nnugrunfen,dte hier und wandere IIntnedrijrkuri crmiiI t ,wn.Dai lat die 	em- 
aanuit ,Irsri.s ipfcs.unari ctrh'ijC PerpeIilevG und entre Itr'e"nv'Inwe Soiidarttnt eit 
den srhwjrzen.revnlutto,,aren Kamp! in Sud-Afrtka.der zo btutip c'rkdmpt t worden musa.Unter- 
StUt?.t di IlOvuluUca In Sud-Atrîlca,und bildet eins Front inWest-Eurnpd.(F.rk1r,in RARA 
17-5-85). 
RJ1R1 prnkttztert dna; yetnt schon mehrere Jahr,.An.chlge nut huIl.iniiiitche Multinationals. 
die wit deti dtrikiuiiachen Apaneheidsregiem kotleborteron.SIIV,ShwLh und VAn Leer werden 
seti 'tS ongcgriC(en.wetjurch sich zumindesc 511V gesvungen snh.sich nüs S-A zuruck ze ztehen 
(der Schaden bei 511V becrug 120 MUUunen Gulden).Ausser RARA eind itt militanten revotutio-
naren Roept in den letzten Jahren mehrere Gruppen aktief .Rovotuttunre Zellen.Autonome Grup-
pen end unterschiedliche Ilomendos,die.i*me,r alt neven Ha.en.gegen die olynpiachen Spiele. 
Sud-Afrika end Cityvoreing operisren. 
Aus der Beutzerewegeng tntwickelte zich so dia Bewustaetn des Ziasanmenhangs in der velt-
wetten Unterdruckung end Ausbeutung.Die praktische end inhaltliche MathItosigket: wurde ver 
allee zit dienen Akcionen dur:hbroch.n. 
Die pnze Zeit (±85-88) iii es de. Bullenapparat nicht gelungen.Leute ze verhaften.Pzzesse 
zu fuhren oder teute ze verurteilen.Sj, dachten uit weitgehender Automattsierung.Obaervac-
ionen.dea Grunden von spezialen Toema.mit Langfrtstiges Auftrag.und den Studium von Bellen-
takciken-hauptsachlicb aus der BRD-,einen Durchbruch ze •rzieien.Das resultterte.seit 87 
in der Crundung einer Seperpolizei Zegen den sagenannten potitiachen gevalciatigen Akti-
visaua.tjnter den Yemen Landelijk Coordinatie Team (LCI).Zu Anfang als ais Experiment !r 
die Deuer von zitel Jahren gedachtt.sceher cie unter enorme. Druck.Resultate ze liefern.um 
Ie ihre Posieton politisch ze rechtiertigen end einon kon*nuieZltchen Charakter au bekom-
iaen.In der Zwischenzeit kazen eb end zij *in paar Inforaationen ubor thre Arbijeswajsé en 
die øfientlichk.tt.Vor allee ober deren Ideen ober amen aogenanncen 'harten Eern',der alt 
den metsten militanten Aktionen me ten haben soU.Darin erkennen wit *int Butlentaktiht,die 
in gans Vent-Europa ausgetauschc end angewandc wird. 
Am 11-4 Zand in Amsterdam ciiie Crossta*zie statt.Drei Pracen end tunE Mannen werden veiha- 
ftec,einer konnte entkoe.en.Lange Maesdurchsucheng.n.b.i denen ver ellen personliches Mat- 
erlal .Werkzeeg,Compu:et end [Inzetten nitgonomeen werden. 
Die Bullen end die burgaritelten Medien jubet.n.dasa non der harte Kernder RARA-aufgeroilt 
zeiDen LCT hatte-.nach der Ilarung der Entfuhrung des Grossinduszrielten G.J. Heijn en 6-4, 
tnnerhalb euner'lei ~en'Zrfotg' ;ebucht.Die A!rescncer werden sofers ober acht ver-
schiedene Bullenvachan verteti: end intensief verhort;taglich 8-10 Stunden von zwel Rech-
ercheuren des LCT.Auad*n Verhoren werde jedoch,angesiches der Tatsache.dass sta nut tibet 
personuiche Dinge gefuhrt vurden.schnell deuclich.dass *1e keine konkreten Bevatte hallen. 
St# hoffttn.mit den schweren Verhoren end den iteuaderchauchungen dien Durchbruch in der 
langen List* militanter Aktionen ze erzielsn.Al1. acht Arrestanten liessen sich jedoch nicht 
be.indrucken end bit~ schveigaam.Ilach vier Tegen werden tent Leute wieder £rei gelasten. 
Macht zehn Tegen noch mwet.J.tzt,am 22-4,ist der letzte Arrestant zu ciiie. langen Veearrest 
verurceilt vegen der L'nc.nmechung'.wehrzch.inlich bid ze seinen Prozess. 
Soit der haal gilt absoluter Inforaationassop:es wind Immer deutllcher.dass es keine Be-
valse gtbt.Dt. Bellen reden in Termen ven dtclichan techntschen Spuien end Rtnwdtaentsio 
haben das bis jetzt jedoch noch nich konkr.cisiert. 
Der Apparat versuchte wis von den Cefangenesi au trehnen.vtr steilten dcm was gegeneber; 
es werden joden Abend,.it vielen Leuten.Soltd.rieats end Rrachde.øs hei allen Sultenwachen. 
we sic saasen.gehallcn.Auch werden S. ganzen Land Sebotegeektionon hei Shell Tankstellen 
durchgefuhrt.Tnnerhalb von zeen Tegen wurde eine Brochure hernesgobracht.em den Infostop 
von unsrer Sett aus ze durchbrochen und as 21-4 gsbs .me Demo attit&10 Leuten durch 
Âmsterdam.Cemeinsencr hnhnit der Demo war ter uns.den militanten 1sept Regen Apartheid 
end Rassismus in Vent-F.urupa fort ze setzen end die Forderung.dle C*fnngsin (rot zu las-
nen.Die Demo wurde nicht angemotdet tand verlief kanpferiach end lubondig.wehi.i sich die 
fluiten ie Iltntcniinuind !ivIton. 
L,ntsnm nber sirher kroteten wit die initiatiere vinder iur41ierr,bvra.i&nI crlei4et dus iiT 
inc pehhlisclu• :iwIenIU(..Trn?ihem Ribt es komen Crintt.ttherisutuii ,.0 icein.uiieesjihs der 
Sç!wji.rjleitctt int Z.: stil ii tvrnngvn innerh;ilb der 'hleveetuic' in 	let-eten 6-7 .Iuhivvn 
Di •ser Art ikel isi «le u,c.it, unI aktuelle infurmutiini iied.ichut :uir eu,iil et•r;iIe d;mi t 
«fuut di. 1u'rmethr.,''tie P.r,rhuire xu s,ht'rClzon tand bolfcn.si' vuil in ,wei 
ken en ,.i 

(J% 

Der ?ir: 88 ~i nler min ngnstt alt vielen tunnarscntqc!tCh.aI Mt&onert.Ote 
gogen Sid A~ end die 11cnte gententot woren.ole Interessen au WeilerOe. 
stenen dii Regtems In 5.* naoen. 
In der Nacht von Sonntag.d,n 8. cuf ncnuag.deru 7.rlirz werden 37 gros.4 end 
kleine Shell T.nitatetlsn.vart.t1t Ober gans helLard.1014I ader zult Teil zat-
at5rt.8enztnscnt&uche werden durchgsscNnit:an .8e&i!cutnmeten sabotlart • Uh! 
uhiSn un:e,hnr gemacPlt.untenirdt,chte Benzinreservoirs ver$cPinmstZt und ver-
schieden. Parolen geaorOht.Oer Schaden oetgug manrare I,unda?ttduzend Gulden. 

Die Aktiosi km fOrden Bullensogarat vøLlkami.n Cbsrreschandse$ Lat $Chii 
Monate h.r.dess eiste so Dnait ergantsterte Aktion gogen Shell gerecht wurde. 
Nacli den lotston RaRa Anschligen suf zwel She!loajskta taopte.d.s detlels int-
standen..netionale kaordinatjonstasigu ddr Butlen.noch isorer im Ounhelrt.Guade 
dachten eia.data es wieder ruhig verraDer da hallen eis zich Wolil gatBuacht. 
Gutzende Llute.di. in tin end derselben hecht denielben 1jlticieticnai arugrstf en 
...und mie wussten nicht.wia es ab$ahen soilte und war dehintet $techtt.OlAsm 
war es lucht min duntu*r Zufsll.d.ss vier Leute gelchnagot wurden.Ala cie nimlich 
genade doelt ongelengen Mattendes n8tjge itatenimi aus der Auto ze hoten.ivamun 
die 5ullen.die alormiert weren.w,il kurS dover eingebrochen werde.Bod luck. 
Da *te dan Bullen sofort ihrs Namen gesagt hatt.n(etwes.was in NI noch nicht 
gesetzlich vorgaschrieoen iit)konnta niemand slarmiert werden.. .und die Bel-
en ~en bet dr.i Arrestanten die Warinungen durchsucht.øabei worden enten-
schimdliche belastende Stdeke gefundenuntur anderen Ober Shell und auch 
das Konzept der Prlsseerklirung.GrOnda fOr discs Fehler warondle Arrestanten 
dachte.ga iie bel dan Bullen sowieso schon bekannt wanindasa ei. innen Namen 
geneusogut sagen i.8nnsn.Ea derf netOrlich niet pessienen.doss eolch Papiens 
zuhauss rumliegsn.Auf joden Fall war deetdie tiasnenund die Inforineticnun.dls 
sis in dan Wohnung.n gefunden hattpnj fOr die .lustiz Gr~g.nug.um  di. AZre- 
tenten noch vier Tegen wieder leufun zu lassen. Ihr Przess end das Urteil 
werden noch muf als zukoinnen. 
Ci. Aktivistan/insien Naben .me gse.Lnsae. Pzaase.rhil$ning rausgsbnacht. 
vorm sta libre B.wsggrinde fOr die AktS.an umachreib.n.Wir heDen wis jddach 
deCOr antschted.n.di,ee ErklI'ung nicht ze Gbeusetzen und wsgzuschicken.de sta 
fOr ene nicht& en den Diskussionen bsitrBgt,die momenten gufOhrt werden.Im 
Roham unarer Solidaritit wit SOd Afrike.und wie wie di..@ isid dia Praxis 
usnetzan lönnsn.DLe CrklBreng richtet zich ousschltassljch derauf.die Nullen 
ver der bOrgertichun Morel end nadien ze rechtfsr'tig.n end scheint aus Angst 
ver Pnessehetze end kniminaltsi.rwtg geschrIeben ze satn.Oas gsht zo wett.deas 
fr0hsre iMtiche (end Mrtere)Mtien.n gsleugnst cider ziém~st nicht gasent 
werden. 
Die EsluiBren; DuiDt Dein 8.entwerten von Fragan etecke..die ven der 
gestuit werden k8nnten,geht jadoch nicht muf die P.rsp.ktivw einwotaus 
di... Nutian untsrnn.vgren werd.. 
Aus vielen Aktionin.die apiter gsm.cht wrden.werde Ceutlih.4s, dingo Akties, 
fOr viel. Leut. *In gelet Ansatz waren (wieder) art Widustand Zagen z.B. 81.11 
Teil ze netcsen.Gleich in der nBchetan Nacht wurde .me Shell Tankatelle in . 
Almere muf heil icha wals@ bsartejtet.0,r Titer nu die Bellen int t) end 
segla.dass er das aus Soltderitht alt d «idenssi Mtlon.n gaten hotte. 
In H.emetede werd. versucht.ejne 9i,l&tafik. in Brand ze stmohien.Weg.n der 
FsuersicheIang klasipte das jedoch nicht, trldum**In Schaden von 5000 Gulden.  
Spier In diseer naoha werden Aktionen Sagen den (v.rschcben.n)itord en den 
aogestanntan Shogpeville als unterncuunuen.So gab es :8. sine nachtwacht tel 
der SDdafnikani.chsn Belach.f t in Den Ho.g.wO unge'Jhr 250 Leut. mitmechtan, 
In Rotterdam won na Aktlon bel der folgende Erhullrung sDgsgeosn werd.; 	 r 

In der hecht ven Ocnnarst.g17. duf Freitog18.11BrzBe haben wie 
die TOzschl6sser der Anker Kohlen Ges.11echafe,Vaste!and 4 end 
Shell Ir'dustrlol Management en dar Westersingel 96 in Rotterdam 
zugolelin: end Frn und Sirue*csrc.n' gsgn dii Au$senmeuer gewag 
fin. 
Diiie wisernoneen etno fOr das fascistische Systtta inSild Afttko 
mttveg..ntwort ltcI .•.ia slap es niisnzjei: 

- 
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was StivU s; ::.a +. ,ttvtc c:r+:r cr 141t1..- ;`•- sanan^t tA. 
Sa lange But•+ n: ' •:t jute :: tvt,t:tt •.e. Cleutr a+gtNr re ri.  

kann • lra Co. .̂.r a t tinei t.;re: 	Staatot:- ^ 	tilt'

tinM t 	I..fa.:.nt:. -.firn :ft 	•a:•  ',: +e^  a_' 30' n4 tefl^ 

Steín.arnt ,_rf[• .ir.e.^ 	•'. `^:an ver. Sa:nu ta e25 p1efV^en 
• 	:t 
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In Mntaresn nrU kin Brentanschlag au+ tint ientr+:e air grafsten Bank 
Hollands (M2 Ba•+l auae.0+00.0MRp Csbt vlek £v:rrtaredtete en htnr+ammn. 
dit naeh Spe Afelni efper:lera+.2undti:lbn !st St. Bank van einee game+ .enge 
ttultinaeaamis.fe w10 :.e. 5.%.IiLnl:wtr.05,4h. dat BB: ogeoáede grcata+ Sens 
dan g.lote.. net:0.tthlvg die áe,wr k.+elhert tutuItht/ tnn ademt kns:ngat 
uurdo in asn "aten geMieet.ele 6Nnc ae!dr eind nicht ichwer to erratrn.Yleaer 
ommet schiint eer Staat.Angnt nar Cie Krolt einar r4voluttnnErer. tewagvng 
ri haban,die die Bedírgungen ttnt+ft +vr elne Situaeltn.ln deer at rratt.n 
Tellen der Beten{ mygllen ist.ine. Sollaerltgt mt: dan tdno+t^Ce+':Gklrn 
Sn air driften und -een Pevo:utlangran níer.to ieígen• 
tamwnikee ,l.rtr. II 

ea die Mgeht/Lira 1n 830 AfrIM j.t t keolere , .d.nn oor u1te.^- 
atand•trott aar Immer tiener nrdsntlen R,orasst Snen,..gtnat. 
matten fee SGMlnk[lniaanlonM,73e Snapevllie U.  ra: eennatra mant 

gehangt. 
51 leb* dat kamafenede Vol. in A;anle. 
Auch In Pe:S:Ine gent Der Ka+a+ 01 Selbatbes:Innung uno eln Leen 
oma Ilnterardctung•trotz aas Inrit Meieren Auftretans der tilt-
Uren una SIc Mrneltfeltntte. 
Vilten rir+iar 1n NL -..Srw:ten alinea S011aarltge mli Cam Karot 
unteranlckt.r Valher :.weletn.tniffen wie ons lii Oem effenflven 
0.n.f.Cer nanintan gefthr: uirC.entenl:euen ure :rara kerkre: 
unteretGtter.AuCh air werden den Kerf Offensief fOhe.n nGeaan•um 
nsnidnhli;ha Varineerungen SY eiwangen. 
narun toean Er das :muil, air A1310 Denk angegriffen:us unfre 
SolidAritit su zetgen ins aan neentwdlfan in !Iran Blfsnbeintdrmen 
dle valtvaM Au53"tung und Unterarekung re5eln,tate8cnllc trin 

 Scheden auia+uien• 

£t ScSi' eis snsrpevl:le Sla 
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Tcter  tlen. Stifceritaett mit weltiichen politischen gefengenen. 
Fraaencefreiung sprengt jede nation 

am 8..nart: noten .dr eet Oeutfche kwntulet !n emsterdan linakfart.OlereRte 
veranlafwrg ae+•:er war cie tatuah..dai geit aan dezoennr e7 zeel +raven 
In ter :.r.C. wint dam aormurf .air mltglieexnart der reisra zors.einge- 
knastet aln0.20120 frauen glad gignerinnen Oer gen- und giburt.ntattw,alQie. 
ende dezonter nor:i fsn tm kader eln.r Dullenvnt.reutnung Zegen  die rots aire 
33 neusaurano,mtngen.ulla und Ingrtd wrden sufgrond doe i29e nernaftet.als 
fraven h~. n oor nicht Cm~an vprael Zagen geburten- und gentechnalagie a. 
kaipfen.dle wliintlichen Deusteina 'eLws witvetten unterdruscaungteyeteM 
eind 	wltd.rotend tm kall. •retlekt und kriegM11tlerM wIll.teib.tbestla- 
•ung M1rd alt straftaf bOtraelntet.auf aar erkl..rung des, gsMPChlefsi'mIC 
aan graat angelegten hwaaurenwchungen heien s1e ele konaegw,nte• frSmenpalitik 
tm auge,ale OOI bleten unterschiadilchen art und welsen tin* deutlithe und 
redlkaie eilening Zegen d10 $Mt$Choologla 5.05 snedruck bringt.dle navo 
ergaen010ng doe 1290 nat Caesar. VOraueeettUngen tuit elne verachaerfte Krlmt-
nalisterung gnane/1en.der protest gogen die neusra t..M.!ogien das mis Illegalen 
mltteln dle :nurends farscnun$ und b.stehsnds ereais enehwert.In eugenblitk 
alt anus gen~meen um funeamental dis Pal. organisattuMn Vera frebenuleeer^ 
■sela $ogen gen-  vno geaurtent.chnologl. in krlminellaieran:auf der ganzen valt 
eind freuen •ingeknastet wegen lhrem pol, uaberzeugung end wlederstend.ul/e 
und Ingrld eind nor 2 van niclen.Ie freuengefeengnls In ldxintan eind tag. 
'eentrol' units mat dam ziel rezbllene pol. Eefangine m laplieren und lhr# 
ldentltat zo brechen.lm ~nalap $Mien 5 fraun da.konstant bloaageateia 
ara :•la/o.ieberwehurg.alleln ohaat. fam111enmitglleaer and eiree: te duurfer 
aal Defuen•001. Ilteretur Sat vaYJOten. dia sinrig. art u•t aas een control 
unit&•  raativnOulat.lat die absehWer.n der pol. identiteit und laien,wira 
Innen getagt.dat heien fit gerslgert.die feiten der eetfan afreet ln frankryieh 
alt in 1.0 tltien•huraitehe fra.en,ven Celen ijle  Jahre gekrlegt het nor 
nul glee Zien ieftintlltn daze beIOnnte lerain za tiln.iuiiir den biponten 
ftra.agla#n der falter.t2 a1i let in da + usa Air ten ;rikten in aar ira Daar 
alt !s0 air «raar ,  der e.9. stenen fraaie oven enter ii .:Ier - gernit.evOn alt 
teegllehe trant, . wie «naast Draai, oord dam' eialt +oer u'++.ncnnungs+oenig 
teeltart to Mraa•,0ena 'raven tand Doch 'nerig'.Oer +Kndruek liegt suf 
frame. aie negen lnrtm ;cl- kortaf e1 ,RekMa[et weClM.refl war do OJnn nat 
befcMeftttt 51•+0..5{ mts re1Dl. pol. ge+angenan getcnient net doen nat unasrem 
kamel za tvn.wir' rollen mat irauen ketaoten gogen /roarle:ltmuf wie petrlaeMt. 
W:1 der kiaaf dan fNUen In  air wit +.a0-en naent :atakohoein lat vnl kamer 
Mer.drausten untl drinnen aeemDfen tremen &*gen aas sulne srtt.m 4e vns bi.  
h.rrachen.rlll.Mn follaerltaet *li 'roman. J15 vinger,naatet tinne violen heer 
Pol. uener{evgung uni/ader wieaerst.ra dia sta tuf tiener laait •,eren,+erffan. 
rír cie treilastung .von etl. 01.5.1 frsuen.rell Er micaw..aea dat rat mat relbl. 
pol. gefangsnen ln Onderen leandern ge*Ch'ent utearioudt nl•:h% te aait  von  ene 
n.$ lisgt.0as he.- ent Renauto gut osesierenl 

.110 penselln und ingrid stroba 
e 0 •rmittlungarlehter am Dgh 
h.rrnnstr. as a 
vwo ..rasrun. 
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• Die T.REVI. 7S vsrat 	1sden die E0-minls`er. betelliRt an der Terroroekaeofvns e 	̂ 
Resolution. at* al* .1 hat. die Bekaffe unt  ces intan+atlenalen Terrorisst^s s„ inte„-
sivisren. SpSter vurde dies@ Ztelsst:ung eusgewettat mlt der 8ek1ifung der Lnterna- 
tionalan •cnwaron Krtnina11tit. Oregon. AuslBender and oolitischer Radikelisnus. 

(5S.) 

Oia 	 alanation,tlantle:a[ransitxentevn un e 	nsr der 
grassten egrariscnen Exportaura dar Welt a1ies Interesse an 'offend Grenzsn•.0asholb 
ergraift sta In ellen politischa Organen der EG dle Inttietive.Es glbt ober nu*r 
noen viel@ Gegens.itze zwisChan den netlonslen Mitgliedsteaten.0es Schongen-Akkord 
z+uas als ersehetsen dlenen.um dia feet=etaufenen Positionen tnnerhelb der anderen 
eoropgi$Chen Zusaepenwirkungsvere8nde,wl• 01s E.P.S (polstik) and die W.E.U.1Ztiit3r1 

aufzubreehen. 0145 noch dar Taktik deg 'Europa@ der zwei.Gsschwindigkeiten•. Ocr herter 
Kern (Prankreich. 8R0 and eunslux) zwingen demit den anderen Staaten sick anzuschllessen. 
Oies alles unter da: 8sd1ngung. doss die Linder thre inlindische Opposotlon mintel ,  
Gesetze. Repression. Verrndsrw g.n der Arbaitsvarháltnisss uberrennan. 

Ole Fo1 en 
ie infuhrung des neuen Passes and der Weg. den es freimeeht fur die Einfuhrung einar 

ellgemsLnen Identlflkationsofllcht lat wichtiger Tell des obengenennten Prozassss 
gesellschaftlicher verinderungen. 
Nm die fdr den Seat and fur dla 8etriebe so notwendige Kontro1ls der geeellseheftlichen 
Verhiltnisse zu vertrassern. vi Ina ream raschen raspo  sin Netwerk van Reglstrlerungs- 
und Kontrollpunkten installiert4e W ^ 

bi. Mesaonisierung der Gssatxgsbung neeh suropètsclrs ►  r dell and der versch1  31Pí?` 
Einsatz der Pol1:51 and .lustiz als represaives Oren tegen Inlándlache Dppoiitten. 
von Korthe1s-Altes batrachtst a1s die awns ichtigitan PrioritJten die notwendlg sind 
fur Ole europiiseho Vereinhettlichung. bringen :mise Folg.n mrt zich. 
- 01. (inkehrung dar 8a+sislast. wie 51. •Lngefgrt sst bel verschiedenen anderen 

Registrlomngs- and Knntrpllmesu+etmnn, finden .tit• auh bet der Justiz wieder. . 
Lin 8.ispie1 sst der Plan um Vollstrsckungsmessn wrn en Gutern odor 0.10 zu voll-
ziehen. Der Besi:zer solt darm darlogen. wie steler en dar Sectie *der das Geld 
gelangt sst. 

• 01. zunsMUnde S:refverfolgung tles Seftdrogengebreuches sst deutlich eurooaiseher 
SSgnetur. 0esselds gilt fdr die Aus1anderg•setxgaóung, die Meldepflicht. Ausi+eisung usw. 

- Das Anti-Heusessetzungsgesetz lat =stat schon ein Jahr in wirkung. 
- Oar Versueh Menschan zu verurteilen mrt H11re des Art. 140 gent in der Riehtung eiree 
politischen Straf`esatzes (Art. 140 151 019 niedarlindisehe 129,01. 
• 01e Zehl der Zeller, sst erweitert. as sibs soger Verschl2`e far das Festhalten von 
mehreren Personen  in etnir 1,11.. 

• Es gibt Plane der Pol/:ei das recht zu verlelhen. jeaer/leden zu durahsuchen. 
Zum Schlusa gibt ss noen -euory Iaaen. 014 $.:ntessvorscnrift der Polisei au erwpitern. 

01. Unstrvtkturierung der P_l:zei una lusts: In r.erssstven Slnne verl4uft -tt iressgr 
Gese"wlno lake It.. 

_ ___NrouoEa 	Ar.SCHLA3 AUF DRUCrfRE"c CES +E':E! GASSES 



sQontig far die Blherrsehung der iniindisohen Opposition, aieherlleh gekoppert en liner 
dlrsstischen Anden.ng des Proouktienspro 	 iet na[ariieh the Frogs. eb sis imsatanda 

lat. ihre neesnehmen den eremite's und Arbeiterinnen (wchl Werelicht arbeltendl awfzY-
*angan. M tills des IwenSemittel der nessenarbeitslosigkeit si schon grosse Verschie• 

belegen Innerheib dar Arbeltsverhiltnisse eufgetrsten. in der Rtchtung Diner (Ourch Ole 
immomische Elite erwunsentel Flesibilislerung der Arbeit. Ein wachsoner ?rozentsets 
*s Arbeit wird besorgt mittets Dyerstunden. Sehicntendienst. Aufrufkontrekte und Heim-

ateett. Oiese Arbeit wird ver altcm dureh der andortwo. aus darn Produktionspro:ess 
rerwehrten. Frsuen verricntet. in vollstreckter Rechtlosigkeit und fur elf' unvorstell 

Soren niedrigen Akkordlonn. 
Der durehsdhnittliche Stundeniohn fault. die individuelle Arbeitsleistung wird erháht. 
zees Vutzen der flexibelen Arbeitsleistung wird des Entlassungsrecht far Areeitget,r 

emreinfecht. Dis von dan Arbsitsamtern und Eetriebsvereinigungen beschrankte Oafinitten 
rpm passender Arbeit macht es leicht Arbeitalose zu zwingen Teilieiterbeit oder provi-
serischen Kontrakte zu eksaptieren. 
!lint $ibt as waiter. noch dom ninisuejugendloM such jetzt den fllniaumiohn far 
fiwechsene zu erniedrigen. und den frelen Seinstag abzueeheffen usw 

Ms *in System von nassnahaen auf verschiedenen Niveaus endgtlitig zu eines schliessenden 
•tzwerk werden kerm. kerm  man ashen em Beispiel der 'Auslinderpolitik'. 
Innerhalb eioer  schon jahren mehr suf europaiechem Niveau singestailten Folitik. warden 

a ills Existenzedgliehkeiten systematisch ebgerissem. Die Einfahrung das scg. •senStaren 

Sarteis" um Europa heiset. doss kelner aus der 3. Welt make eeinkoemt unc daas diejenige 
its hier schon wolmem. ausgewiesen werden. Die Niederlend vertretet in dieser Politik 
sloe Initiativrolle. Dit Niederlende hiaat  when Jensen viel weniger Flacht)inge suf 
tw Vsrgieich zu anderen Lindern und des letzte Hslbjahr geen mie  such voren. was den 
Prozentsatz an Ausweisungen betrifft. 

Zeeeer grasser* Gruppen Menachen werden glattweg illegal erklart. 
EJnn Erlaubnissystee mit unnéglichen Forderungsn  jet aingefuhrt worden. Ole Kontrolle 
sdrd gesteigsrt abdr eine 17aldepflicht. die es abrigsne when linger gibt. Als Sanktion 
follgt eine unvermaidllcna Deportation Ober die gents Auswaisungsnesehine. 
See Steetsaperrat institutionalisisrt den Rassismrs duroh dis3anigen, dia durch den 
Ressisnus minimíle Aussidltten haDen auf Wohnraum oder Arbon,  gleieh abzuweisen. 
Seine Arbeit-Kein Haus-Keine Aufentheltssrlaubnis-Auswsisung. 
ierw+ die let:ten Vorschigge der Staatssekretarin Korte- van Hemel verebsehiedet .rerden. 
warden die varschiedenen (neuen) Detenbestande fOr diese ressistischen Ziele veri+endet. 
Sarwrhalb dieser Yorsch)agu wird whop far eins Maldapflieht aládiert far die Beamten 
bolo Wohnungsamt. Sozia)amet. Unterricht. Gesundheitspfiegs. Sic  sollen  'insole  an 
amen Sohalter melden bei der Auslanderpolizei. 
Das Netzwerk der Registrisrungen bei den vereehiedenen Anstalten Senn  so verwendet 
worsen um Henschen vdllig aus der Gasellsdhaft zu wanren. abgeschnitten Ion allen -  
Esiatenzbedinsunsen.  

perepektive  
Es giot sin geein 	ftllehes interes se  balm Widerstand gogen die peil misehen und milita 	hen Reorgenislerungen. naban dam natrendigen xospf jade bev6lke ungsgruppe gen den Mgriff suf three apezifischen ExistenztMOgngungen. 
Nicht sur  well die versdhiaeenen Fassnaimen uns ells treffen. vielmahr npeh, well toeas seal wenn die hersehende Klasse den Widerstand eioer bestientun Divp* aa sehwachen 
versteht. ihr Helt Suf des Genie waehst. 
SO wird der Stoat far sine erfolgruiehe Elnfahrung der Idetifiketionepfiicht an liner 
far dan  Weston Tail der Niederiende verschmghten Druppa wie die Fuasballfans Arguments 
entlehnen fOr sine Ausweitung dieser Identifiketlonspflicht. Used aait es gelun$en iet. 
die Tamilen als crate Gruppa in einor bed-Bed-Brot-Reglung zu zwingen. 1st es in eimm 
resthan Tempo *normal'  geworden dies. Lagermethoden suf laser grosseren Gruppen von 
Ausiindern enzuwenden. 
Wie theoretisch dies im seinaccent klingen mag: fOr Freiman. Arbeiter und Arbeiterinnen. 
Sozielhilfeempfenger. Auslander. iet as else gemeinsamas Interesse offensiv Widerstand . 
zu leisten gegen die EinfOhrung von selehen Hessnahmen. Die Defensive. etch besdhrlink n 
suf dam Kempf der Gr poeninteressen. ergibt schliesslieh weniger mehr als schrittgemgssen 
Rockgang • was i nen bet car eimen Gtuppe nicht gelingt. hollen sla  en eiher anderen 
Front rein. 
Dia Folgen -?Ltlosigaeit. individueile Ohn acht. Verfremdung• sind die letzten zwenzig 
.lakren noch nis so gres gewesen. Sowoftl bui dan grossen grepen mit (miner Oder wenig 
Perspektive. als bei denjenigon die in den vergengenen !ahem Widerstsnd geleistet hepen. Das Durcnbrechen devo- iet clou Bedingung zus Gberleben. des Baginn das Endes der Isole-tion. 

- 

Des 1st unsere Perspektive hier. im 'nornentwickelten• Westen. und dos tm Dewusatstin, 
doss der Kanmpf fur unsere Befre:ung ,in:Dst%. r ver:munden jet an den Befrelungskampf in 

dar 3. Welt. Die Entwicklung sines vereinnettliehten Eurooas oadeutet auth sine verschlim- 
merung der Perspektive der Beval ► erur.g in der 3. Welt. rtit innen und den Kgmpfenden in 

Europa eind wir verbonden. 

nit discern Kommunidue wollen wir eieen - Beitreg Millen en der Entwicklung Winer 
Perspaktive. Ein Beitrag Aber das wie und Porum von Enbelee tungen old inren Zusarmmenhang. 

Um s., trot:-gegense:tlge uifferen:w...0 er ► enne• wel6he Fclgen gemeinuchnftlien sins. : 

und um so dJraus die Netwenoigke: t yes {.uretnsemen Wijara :ur.ds zu erkM .•9n vind Oen rempi 

:u  



Der Tatbeitsag des Beschuldlg$ett steile zich nicht nut 
als .1e irgendwie geartecer Vertel& 'far die "RAF', soadern 
oogar als 'mebbarer !Vutsen' (Dr dieae terroristische Ver

-elaigeng dar (vgt. daze sucJ& Ba,ObLG StY 84.77). 
Damli war bel Festnalene des Besabuldtgcen elite tm Sinne 
des Par. 129e SSGB Abc. 3, i.Alt. SiOB taebestandmilige 
Unterstnszungshandlun` verwirktiaht, wene nicht sogar 
etre mlcgliedsehsfttiche Betatiguogahandlung in der 'RAP' 
vorllegt. 

Es beatehc der Nsttgrund der Fluebtgetahs gem&& Par. 
112 Abs 2 Nr. 2 S&PO; der Beachuldigte let Im latend 
weder slaan testen Wohnsitz noch sonadge Bindungen. 
Dateer hinaus besteht der Haftgntnd der Vetduniteluags-
getsbt gem&§ Par. 112 Abs 2 Nr. 3 StPO. Es bestebt zu 
bef eadten, dag der Besehuldigte, In Frelheit belasten, 
cut endere In das Veru lebsaystem eingebundene- Personen 
unisuter elawlrken tand daher mie, en Sicherheit grenzender 
Wabtachelnlichkelt die wakers Sachverhaltssufkllrung 
besbw" lgen warde. 

Gegea discza Heftbefehl lat des Redttsmittei der 8eschwer-
de sulisaEg. State der Besohwerde karn Ant»g suf Nats 
prefung geatellt werden. Bei der Hsftprtltung tand tm Be-
sebwerdevertahrea wird suf Anvsg des 13eschuidigtee 
naeb mondlleher Verhandlutfg entachieden (Par. 117, lil 
Stpo). 

(Dr. von Gerisrh) 
Richter am Bundesgerleittshot 

Welfin • gesagt wird, dab der bewaffnete 
Kampf die revolutionáre Hauptka:npf-
form ist, heit das, dab er der wichtigste 
und effektivste Weg iet, um die zentrale 
Aufgabe der Ergreifung der poiitiscben 
Macht zu 1Ssèn. Das hei8t nicht, legale 
Formen des Kampfes einzuschranken. 
Diese kónnen so weit wie mbglich gepen. 
Sic sind hiifreich far das Voranschreiten 
der bewaffneten revolutionairen Bewe-
gung. Aber, urn die ErgreifungderpoUti• 
schen Macht zu erreichen, kónnen legale 
Karnpfformen nicht ausreichen. 

is 

DER E nfl 	1Bi DES 
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Hafthsfehl 

Der elederllindtsehe Staitsanaehorlge xxx. geboren am 
ss, s/Niederlande, wrohnhaft In Groningen, 
lat sur 

h 

zu brengen. • 

Der Beschuldlgte lat dringend verdgabtig, 
am ZS. Mal 1948 In Heemstad; und anderen Oraa 
*in* Vsrsinljvag,, deren Zweeke oden deren Tangkelt 
darauf derditet eind, Mord, Tottcbiag (Par. 211, 212 
StGB), Straftoten gegea die personilche Flathei! In den 
Filter des Par. 539* oden dec Par. 239b StGB ader gemela-
getahrticha Straftuten gemtt8 Par. 129a Aba. 1 P. 3 StPO 
etc begehen, unterstnczs su Naben. 

Vergelst gaseg Par. 129* Abs. 1 u. 3 StGB. 

Der Beschuidlgte warde act 25. Mal 1988 gepen 17.45 Uhr 
in der Grentseàntsstelle Heimstedt muf dom Geblet der 
Bundetrepublik Deuttehtend lm Rahmen elger Kontrolle 
Oberprdit end vortiufig testgenommen. 
Er war In elnaat Relsebus der nlederlgndlaebm, firma 
'Bovo-Toom' voc Masterdem noch West-Berlin nntarwegs. 
Bet stalt film er in zwel Koffers 90 Exanplare eines 
Buobes eelt duo Titel 'Widerstaod belde Asgrift•. 
Der Uatertitel der Druekechrlft lauteu'Erkltuvag, Redsbei- 
trage. FtugbIatter end Brief 1977. bis 1488'. 
Als impreuum Iet angegebew 

jean Paul MMani 
Verlegt 
Bibliotheek voor Onapsnning en Ontwikkeling 
Satzherstalluaa: t..Junge 
Druck Druck • Werbe Service Amsterdam 
Printed In Amsterdam 1988 

Bet der Druck chrlft handelt es zich tam elne revvludoagre 
Kamptschrift, die ersioldlch la Forifthrwtg doe rralbtan 
'RAF! • 8uches'taxoe: der RAP' erstelit tand vos Mitgile- 
dere dleseo terrorl tltehen Vereintgung in slnem wlbekann-
ted Ort susamwengasnllt end rediglen wordea ast. Der 
Druck lat in Amsterdam erfotgt. 
Bel dun etwa 400 Seiten unsfassendett 9uch handelt aa 
zich tam die Wledergabe von Grundsatzpapleren. Bekenner-
schretben tand anderen Schrltten, dia slot mie der Ideologie, 
den strategtsehen Zielen sonde den Ansehlagaak!!vloten 
der sogenanaten Kommandoebene der 'RAF'-Uwfeid In -
der Zegt ven 1977 bis 1987 betauen. Von besoadaret Be- 

0 
deumng lat das suf den Selten 87 bis 95 abgedruckte 
Gtundmtspspter 'Guerilla. Widerstend und entllmperlsila-
tw.he Front' (sogenannees Malpspler 82). 
Nierbel handelt es zich um elne zeatrele schrifttache Aus-
arbelmng der sogenannten Kommandoebene der 'RAP', 
die tm FrOhjshr 1982 In groier.StQckzshi en Mltglieder 
tand Unterstotser der 'RAP' sowie en Personen aus anderen 
terrorlatisehen Kreken sur Vertellung gelangce. 
In der Auaarbeltung werden die Ideologie tand dle lang-
trlstlge strategische Pianung der 'RAF' austnhrilch d.trge- 
stelt£. 
Dar~ber hineus warden in dam Grundsstspapler AustGhrung-
en zur Stroknar der 'RAF' gewacht tand auch suf die 
Blldung slaar sogenannsea getneinsunen antilmperlsl lsdsei en 

• Front mie anderen teerorlstischen Kletsen hingewirkt. 

Obwohl in dam Buch auch elnzelne Schriften sbg.Cruckt 
sind, die von lhrer Inhaltllchen Herkuntt her anderen 
terroristischen Grupplerungen zugeordnet werden mis eo, 
bestelt en . dar • beherraehenden Gestaltung des 5uches 
duteh die 'RAP' kale* Zwelfel. Berelts In dam 1w 'Wlr'-
Stil tand typlsohez' RAP'-Diktion vertapten Vorwort wird 
deudlch, dal die Textssmmtung elite Dsrstellung dar £at-
ricklung des Terrorlonus la den jahren 1977 bis 1987 
cut der Sieht der 'RAP' tst. Offenkundig is: es das Ziel. 
elne Aktivierung des gesam tin 'linkeextrmnlstlaehen gewsit-
bereiten Spektrams tm Sinne des von der 'RAF' prokla-
mle•ten gemeinsamen bewaftneten Kemptes zu errelohen. 
Das Bush lat geeignet, bet seinem vergesehenen Adresla 
tenkrels sin Gefshl der Gsmeinsamkeit der Ksmptsteltuag 
gegeattber slacm gemelnsamen Gegner tand sla Sewulltsein 
der Oberetnstlmmung In der Beftirwortung der Aawendung 
von Gewatt su erzeugen tand damli slaan Vorteit ter die 
''RAP' su bewlrken (vgl. BGH MDR 1987, 1039). 

Wie berelts des trilhere Rudi 'texa: der RAI' (vgl. Urtell 
des 01.0 Stuttgart vom 31. )amor 1980 In Sectien Moller 
end Neweria - 2 - 1 StE 5-6/78) Is: aueh die Herstelluag 
der mmmehr als Fortsetzung ers¢hlenen Publikatlon dun 
sentsalen mltgliodechsfellchen Bereich der *RAP' sutuord-
nen end suglelalt Ausdruok einar mitgitedsehaftllchen Beti-
dgung in der •RAF". 
Dementspreehend eind die Produktlon tand die Verbreltung 
des Buches durehginglg In konspirstive Herstellung-
und Vertrlebsstruknren eingebettet, wie dies unter endeten 
aueh dureh die tangtenen An;aben tm knpressua belegt 
wird. 

• Der Beschuldigte gat sa der zentrslen N.htstelle zwischen 
Herstellung'und Vertrieb eitig geworden. 
Dureh das Verbringen von 90 Exemplaren dieaas Publikatloa 
unter kon,ptrativen Umstanden • neutrale Abtege der 
Gepsakstoeke Im Bus otine die Mogllchkelt der perstnitehen 
Zuordnung - sus den Nlederlanden quer durch das Gebiet 
der Bundesrepubllk Deutsehiand bie zur Grenze der DDR 
het der Beschutdlgte die entseheldende Vorsuaatsung 
deler geschat ten, •dal dat Druokwerk - bet normalen Gang 
der Dinge - en den vorgesehenen Adresaaaenkreis gelangen 
konnte. 
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HOLLAND  z u den `lfethattungen vrom 91. 4. 

Am 11.4. wurden in Amsterdam 10 Hauser durchsucht und 8 Leute verhaftet. Diese 
Operation wurde durch das Landelijk Coordinatie Team ( national koordinierte 
Anti-T Einheit der Sullen), das Anfang 87 gegen den wachsenden politischen 
Widerstand und vor allem als Reaktion auf the Angriffe von RARA (Revolutionare 
Anti-Rassistische Aktion) gegen den Makro-Konzern gebildet wurde,durchgefuhrt. 
RARA hat zwischen 85 und 87 in verschiedenen Studten Hollands die Nieder-
lassungen des Makro-GroOhandels, der eine zentrele Funktion im Handel mit 
Sidefrika hatte, so wirksam angegriffen, daG sich der Konzern nach einem 
Schaden von mehreren hundert Millionen Gulden vorerst aus dem Sudafrika-
Geschaft zuruckgezogen hat. Gleichzeit haben  RARA und viele andere Gruppen 
immer wieder Shell angegriffen, einen der 8konemischen Pfeiler des Apartheid- 
Regimes und des Vulkermords im Suden Afrikas. 
Die Operation war mit einem groten Aufwand vorbereitet: 
Einsatz von 15o Bullen (das LCT und andere Einheiten), ausgewghlte Precise und 
TV waren vorher informeert und die Aktion wird sofort Ober die Mediei*Ils 
groter Erfolg und "Schlag gegen den militanten Widerstand" lanciert. Schiag - 

zeilen in der Presses "RARA aus der Anonymitat gerissen", "Der harte Kern von 
RARA verhaftet", "Anti-Terror-Team rolli den RARA-Kern auf" und "Die Leute. 
kommen 25 - 3o Jahre hinter Gitter". 
Noch wuhrend die Rezzien im Gange eind, lauft die Bullenpressekonferenz. Um 
ihren Erfolg und ihre Effizienz gut zu verkaufen, schieben sie den 
8 Verhafteten fast alles, was in dèn letzten 5 Jahren gelaufen let, in die 
Schuhe: der Einbruch beim marokanischen Konsulat, die Aktion gegen das Van 
Heutz Denkmal 1984, den Angriff auf das Heus des (flhándlers Deutz 1985, alle 
RARA-Aktionen, den Angriff auf die PTT- Radarantenne (Post) und das NOC 
(0lypiade) 1986 bis zum Angriff auf die Elba-Druckerei, die die neuen Perso-
nalausweise herstelli, 1988 . 
Doch der Jubel, dem. Widerstand einen entscheidenden Schiag versetzt zu haben, 
brach ziemlich schnell wieder zusammen. Tatsuchlich haften sie nix gegen die 
Leute und heben'ihre Anklagen genau so zusammenkonstruiert, wie es in der BRD 
bereits Praxis der Justiz im Klassenkrieg gegen den revolutioneren Widerstand 
1st. Nach 5 bzw 4 Tagen munten sie 5 Leute und nach lo Tagen 2 weitere 
entlassen werden. im Augenblick sitzt nur noch einer, René Roemersma. 
Das Kalkui der Operation ist nicht aufgegangen: 
Alle Gefangenen wurden teglich verhórt, solange sie im Knast waren; Rene 5 
Wochen lang - bis eine Intervention der Anwëlte vor Gericht die Verhore 
vorlaufig stoppte. 
Von Anfang an haben die Verhefteten klar gemacht, daB sie keine Aussagen 
machen werden. Das Ziel war deutlich: Die VerhOre liefen fast gar nicht zu den 
Anklagepunkten, sondern die Gefangenen wurden mit angeblichen und tatsech- 
lichen Informationen aus ihrem persinlichen Leben unter Druck gesetzt. 
Psychologisch ausgeklugelt und durch umfangreiches Observations- und Abhor- 
material vorbereitet versuchten sie immer wieder persónliche Probleme und 
Beziehungen gegen die Gefangenen zu drehen, jeden Tag 8 - 10 Std. 
Die Psychofolter und der Verhorstress soliten jeden einzelnen zur Aufgabe 
zwingen, um die Konstruktionen abzusichern und im Prozef gebrochenen Gefangene 
und damit Such die Sinnlosigkeit des militanten Widerstands vorfuhren zu 
kónnnen. Dabei stieten sie aber genau da an ihre Grenzen, wo sich die Menschen 
ihre Identitt im Widerstand erkampft haben und auf dem linden einer revolutie- 
naren Perspektive nicht mehr erreichbar waren. Keiner der Gefangenen hat 
Aussagen gemacht. 
Auch een anderes Kalkul hat nicht gezogen: trotz verschiedener Widerspruche.zu 
RARA und unterschiedlicher politischer Ansetze und Vorstellungen im Widerstand 
entstand eine brei te Solidaritet mit den Gefangenen. Am Tag der Haftprufung 
nach 10 Tagen gab es in Amsterdam eine starke Demo mit 600 Leuten fur die 
Freilassung. 
In der konkreten Konfrontation mit dem Staat hat sich die Bewegung nicht 
spelten lassen.  33 
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Fur uns ist es nicht wichtig ob die leute jetzt "schuldig" oder "unschuldig" sing. Wir  

V Naben diesem staat keinerlei verantwortung abzulegen. Wir sehen die'gesamte operation 
als  einen direkten angriff auf die entwickiung des politischen widerstands in den letzten  
jahren, wovon die genannten aktionen ein Teil sind, and in diesem sinne als eipen an-
griff gegen uns alle, die hier einen teil davon ausmachen.  

EINHEIT IT1 KAMPF  

In den letzten jahren war der Befreiungskempf in der'dritten welt' ein wichtiger Orien-  

tationspunkt und stimulanz fur unsren kampf hier (und ist es noch imner). Aus einer art  

moralischer betaiiigung bei materieller unterstutzung der "verdammtan dieser erde" hat  
sich die Solidaritat mit dem kampf der kolonialisierten Volker zur palitischen Solidari-  

tat entwickelt: unsre solidaritát bekommt etst eine echte bedeutung, wenn wir auch hier  
eine bedrohung fur den imperialismus sind. (Aus "Krieg im hinterho.f- unrat im vorhof, 1984).  
Die demonstrationen und aktionswellen gegen unternehmer die u.a. in Sud -Af rica interessen  
haben, enthullten auf der eine Seite die verbindungen der Multinationales und des hollan-  
dischen staates mit dem dortigen regime (z.B. zersplittert Apartheid), ubten druck auf  
unternehmer aus, um sich aus Sud-Africa zuruckzu ziehen (Shell-Aktionen)  Luid gaben einen  

weiteren Einblick auf eine gemeinsame perspektive fur den anti-imperialistischen Kempf:  
"VerBnderungen werden nicht herbei diskutiert• Neranderungen mussen erkAmpft werden.  

0118ekSmpfen, hier im imperialistischen Westen- alle Skonomischen, politischen und militgri- 
-. schen institutionen anzugreifen, die Unterdruckung hier und woanders móglich machen.  

Darin liegt die gemeinsamkeit unsres kampfes,  nare  eizige perspektive und unsre beding-  
ungslose solidaritat mit dem schwarzen revolutionaren kampf in Sud-Afrika, der sa blutig  

bekámpft werden nu8. Unterstutzt die Revolution in Sud-Afrika, und bautne front in West-  
Eurapa auf. (Erklërung RARA, 17-9-85),  

PROTEST- WIDERSTANO- PERSPEKTIVE  

In den letzten jahren (und nicht nur innerhalb der 'bewegung' sondern auch in groBen  
Teilen der bevólkerung) ist das bewu8tsein von mechtiosigkeit des Protests innerhalb der,  
vom staat vargegebenen grenzen ( Volksbegehren, demonstrationen) gewachsen, um konkrete  
Projekte zu verhindern. Die millionen menschen gegen atomraketen and eine mehrheit der  
Bev3lkerung gegen Atomenergie heben die entwicklung nicht stoppen kónnen. Oat Resultet  
war, daB viols, desillusioniert zu heuse blieben, andere sahen wie sie betrogen and ver-  
kauft vuurden and gingen Ober zu  militanten Aktionen.  
"Was mensch aussteigen IS8t ist wenn machtlase politik als effektive politik dargestellt  
wind, wenn die illusion, daB du stark bist von der wirklichkeit verdrángt wird. (Aus elnem  
diskussionsstuck, das wáhrend der blokkade in 8orselle (KKW) verteilt wurdel.  

Die tatsache, da8 leute bel allerlei unterachiedlichen teilbereichen ( ob es jetzt kernen
-ergie, Sud-Afrika oder Hguserbesetzen war) in ihrem Wielerstand immer wieder .  auf die glei-

chen grenzen stieeen, lie8 das BewuOtsein Ober den zusanmenheng zwischen den unterschied-
lichen Entwicklungen and AuBerungsformen des Systems (z.8. zwischen Krieg and Krisenpoli- 
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tik. zwischen Imperialismua. Rassismus and Sexismus, usw.) and auch die Notwendigkeit 
um unsrem Widerstand mehr Inhalt. Zusammenhang and Perspektive zu geben,u.'A Hcei. 
Aus dieson Bedurfnisson heraus ist die Idee far den kongress 'Solidaritat and Wielerstand' 
entstanden: 'Was wir mit diosem Kongress wollen. ist das Suchen nach mehr gemeinsamkeiten 
sowohi was die analyse *lber wie die unterschiedlichen Teilkámpfe miteinander zusamnen-
hangen, als auch wie international der kampf von befreiungsbewegungen mit unsren kampf 
hier zusammenhSngt' (Aus dem kongresreader). 
Trotz aller schwierigkeiten vor and wáhrend des kogresses war das Bedu"rfnis an diskussion 
and inhaitlicher Verbundenheit sehr deutlích, and hat der kongress sicher etwas in Eewegung :, 

gesetzt: der Zusammenhang zwischen Imperialismus and Patriarchat ist wieder Gegenstand von 
Oiskussionen geworden, die Bedeutung der impe-ialistischen Neustrukturierung sowohi far 
den Kampf in der ' dritten Walt' als auch far unsre Realitat hier in West-Europa. unsre 
Verbundenheit mit den kampf der unterdruckten Valker far ihr recht auf Selbstbestimmung 
and die Wichtigkeit eke Ex1wkituw►6 einer starken politischen Gegenmacht hier. 

Die funktion von Repression im licht des EG ZusammenscluBes. 

Gegen diese Entwicklung, wovon die genannten Aktionen eiven teil ausmachen, richtet sich 
jetzt der Angriff des Staatess um sofort das zu zerstóren- im welcher startperiode auch 
immer- was erkámpf t wurde and wird. Das  BewuBtsein. das Widerstand maglic and notwendig 
ist, da8 das System zu treffen ist. and das unsre Eedurfnisse and Interfissen genen gegen-
uber denen des Staates stehen. Wie grog des Interesse des Staates 1st. dieses BewuBtsein 
im keinizu ersticken, wird durch die tatsache deutlich, daB ein spezièles team eineinhalb 

imijahre damit beschgftigt war, leute zu observieren, informationen zu versammeln and die 
persónliche Geschichtenund Kontakte einigeg zeute zu erforschen (so kommt es wAhrend der 
verhare an die oberfláche). Sie haben nicht so sehr vor materiellen schaden angst, der 
durch Aktionen entsteht (die 150 millionen Gulden, die sie immer wieder erwghnen, schaden 
an die MAKRO), sondern viel mehr vor dem politischen schaden, Zitat: 'ich finds es schok

-ierend das wir hier jetzt auch echten Terrorismus haben. Ich mache mir Sorgen uber die 
Ausgelassenheit and Zufriedenheit die die RARA Mitglieder-empfinden werden. Wir messen 
einkalkulieren, daB sie sich gegen andere Unternehmen richten werden. and da8 ihr Erfolg 
eine stimulanz far anders ist (der Herr Visser, Terrorismus Experte des Clingendael Institut 
Anfang "87). 
Das Interesse..aufkomnenden Widerstand jetzt hart zu unterdracken, hat auch mit der gegen- 
wërtigen Krise des Kapitalismus zu machen. Diese zwingt sie ouch zu einer massieven Neu- 
strukturierung von Arbeit and Kapital, die momenten weltweit durchgefuhrt wird. Hier au8-
ert sich das u.a. in der Entwickiung hochwertiger Technologien (Gentechnologie, Mokroelek-
tronik usw.) einerseits and den Abbruch sozialer Einrichtungen andererseits. flexibilisie-
rung der Arbeit and Entfremdung. 
Vorraussetzung far die durchsetzung dieser Neustrukturierung im West-Europa ist, da8 dis 
West-Europaischen staaten sich zusammen schlieBen and ihre politik aufeinander abstim en, 

:3) um zu einem gemeinschaftlichen Markt zu kommen- das Europa von 1992. Auf der einen seite 
wehaben sie mit dem Problem zu kzmpfen, daB diese Neustrukturierung immer mehr Widerspruche 
and Widerstand verursacht. and da8 die moglichkeiten, das alles zu integrieren and 'ab zu 
kaufen' immer geringer werden. auf der anderen seite 1st 'die ruhe beim heimspiel' eine 
absolute Notwendigkeit um ihre Pláne zu realisieren and kannen sie keine eizige opposition 
dulden. Darum ist eine der Terrains, wo diese zusammenarbeit am weitesten entwickelt ist, 
die repression and die Terrorismusbekámpfung. Dies áuBert sich in 	konferenzen 
wie TREVI (gegen Terrorismus and Radikalismus), die reorganisation von INTERPOL zu einen 
europáischen polizeiapparat mit politischen fahndungserlaubnis. der Europ. vertrag zur 
bekámpfung des Terrorismus, der Austausch von fahndungs- and registrierungsmethoden, usw. 
Ganz konkret haben wir mit den folgen dieser vereinheitlichung zu tun: 
- Asylpolitik (europ. aufen- grenzen sollen far Asylsucher geschiossen werden sgn. sanitar 

giirtei ) 
- Einfahrung des europëischen Passes. 
Gleichschaltung des strafrechts (Anwendung von Artikel 140 ist mit f 129e in der en() zu 
vergleichen, gleichschaltung der gesetzgebung betr. Auslieferung von Gefangenen, wodurch 
der Auslieferungsprozess beschleunigt werden kann. 

- Zusammenarbeit auf dem Niveau von Bullen and geheimdiensten (z.8. Frank Hoffmann wurde 
in A'dam von deutschen Bullen verhórt). 

- Angleichen der Behandlung von politischen gefangenen (verhdr, Isolation. unmóglich machen 
der verteidigung. 

Wir haben  jetzt mit diesen Entwicklungan direkt zu tuns sie eind tail der Realitát mit der 
wir als Widerstand in ganz Europa konfrontiert werden sowohi innerhalb als auch auaerhalb 
von Knastmauern. 
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'Erfahrungen gibt'S g•nug 

,Oe'enteieklung'unsres Widerstands solltedannauch die Bedeutung der repression nicht 
SiqOihe latstehunde Tatsache gesehen warden sondern als sin integriertes teil des Systems. 

:dos wiz' kempfen. Wir sollten unsre Augen nicht davor • schlieBen sondern gerade da- 
deB wir es in den Griff bekommen und daB es sich gegen den Staat selber wendet. 

AW4olbstetrifft 1st der kehgreB: 'Ausfall nach Einfall' wegen der verhaftungen in Nijme-
gen tied der Bullenbegehdng bei der 'Knipselkrant' (am 30 mei "87) zu sehr in leugnen stecken 
geOliehen 
- leughen des EinfluBes der repression auf Widerstand (wir machen es gut, wenn die Bullen 
uns, kriegen wollen) 

. ../eughon unsrer eigenen Magliahkeiten um offensiv darauf reagieren zu kannen (wir machen 
Oinfach welter). 

Aucb die Vorhaftungen in Nijmegen haben keinen durchbruch zu wage gebracht im defensiven 
karakter einer diskussion uber repression. Verrat und unsren eigenen Otganisationsstruk-
Wren. Schweigen im Knast muB Ausgangspunkt sein. Wenn das nicht passiert muf3 sich each 
jeder der sich betroffen falt, verantwartlich fuhien cp.. die ursachen von mit dem Fsind 
reden/durchdrehen/verrat kiar zu kriegen. Leute zu Sandenbacke zu erklaren hat nur eine 
destruktive wirkung (Untersuchsgruppe), jedoch auch das zuruckspielen des Bails (Anti-unter-
SOahseruppe). Mit anderen wortern: das nOtzt niemandem und nichts. 	re? 
01e ursachen liegen nicht nur bei Individuen. sondern vor allem bei unsren eigenen Organi-
sationsstrukturen. 

glOt genugend  fragen die wir uns selber  stellen  kannen: was motiviert leute um an 
tiohen teil zu nehmen? Wie wichtig ist es uns selbst. um  erfahrungen an neue louts welter-

zu geben? In wie welt sprechen wir uns auf fehler an stellen sie der diskussion und ziehen 
zusammen schlaBe heraus (anstatt individuell). Oer Wille und einsatz, diese fragen zu be-
antwarten und das bewuBtsein daB wir such dafOr kampfen mOssen, kannte die Basis fur den 
Auibeut Kollektieve strukturen sein. Strukturen, worin Verrat oder durchdrehen eine maglichst 
kleine chance haben. Weil wir den, unsre eigene kraft und perspektive gager's:11)er stellen. 

Es 1st noch nicht bekannt wie lange die Verhafteten vom 11-4 noch festgehalten  werden.  
Sie  warden wohl. angesichts der Berichte Ober die Verharmethoden (siehe erklarung der Ver-
teidlger) die bisher nach drauBen gekommen sind. unsre Solidaritat und unterstutzung hart 
natig haben. Das  ziel der verhare 1st es, die gefangenen zu brechen: einerseits, um ekstrs 
informationen zu bekommen, anderseits, um den gefangenen und uns glauben zu lessen dab 
menSoh sich ihrer macht nicht entziehen kann. Das Schweigen der Verhafteten hat bisher dis 
Eullenuntersuchung konkret sabotiert. Wir sehen das als zeichen von kraft und als  eiven , 
Sieg Auch sitzen sie im knast sie bleiben doch sin teil unsrer strukturen. Der Ort  en-
den far sie jetzt die konfrontation stattfindet 1st  einer, indem die Widerspruche am deut-
lichSten sichtbar und fahabar sind. 
sro bedingungslose solidaritat mit ihnen missen wir 	 such dem Staat edeutlich 

On. 
Der Angriff  suf  die verhafteten 1st sin Angriff auf uns;der versuch, ihnen und unsren 
palltische Widerstand zu breahen und mundtot zu machen. 
Wir  wet-den die diskussion fuhren  mussen  (nicht nur analysieren, was nun passiert 1st) we:L-
abe bedeutung die Ourchsuchungen, festnahmen und Matzen iq den Median haben aber 	vor 
alters wie wir revolutionaren Widerstand offensiv welter bringen !carmen. 

AMANOLAI 

Star mit den gefangenen von 11-4 
:;:$0404r mit den kampf der unterdruckten Valker far ihr  Recht  auf Selbstbestiorming 

TAhhOtt im kampf 
Fur  internationale  Solidarit5t und revolution8re Widerstand 

' r-J.A$0001 . kind Kraft fOr die gefangenen 
:...14OMNSARAN - PASAREMOS 
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verantwoordelijkheid. In debrief zegt RARA tegen de Shell-  
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nr. 2101049 d.d. 21 april 1989 

Dit rapport bestaat uit 3 blz. 

Betreft: RaRa-aanslag op Thermo Shell Centrum te Hilversum 

Inleiding  

In de nacht van 16 op 17 april werd een door RaRa geclaimde 
aanslag gepleegd op het Thermo Shell-Centrum in Hilversum, 
hetgeen een schade van anderhalf miljoen gulden veroorzaakte. 
In de afgelopen jaren was genoemde vestiging van SHELL vele 
malen doelwit van actie. Op het eerste gezicht lijkt de 
onderhavige aanslag er dan ook een in de serieacties, die de 
huidige anti-SHELL-campagne o.l.v. het actiecomite Shell uit 
Zuid-Afrika (SuZA) begeleidt. 
Claimbrief, gebruikte techniek e.d. wijzen echter in de 
richting van de echte RaRa-dadergroep en op betrokkenheid van 
RaRa-kernleden 	 en 	. RaRa is het terroristische  
uithangbord van de zogenaamde anti-imperialistische stroming, 
die zich in het kamp der gewelddadig politiek activisten al 
enige jaren aftekent. Er worden 30 à 40 personen toe ge-
rekend. 

., die de belangrijkste verdachte was in het 
RaRa-proces, en zijn vriendin 	 behoren tot de 
belangrijkste figuren in deze stroming. 

De laatste keer, dat RaRa - onder de naam No Pasaran -

toesloeg, was begin 1988 toen een mislukte aanslag werd 
gepleegd op (paspoorten-) drukkerij KEP te Schiedam. Wel werd 
de naam RaRa sindsdien meermalen door anderen gebruikt. 

De Claimbrief  

De claimbrief vertoont inhoudelijk kenmerkende overeenkomsten met tal 
van eerdere RaRa-geschriften. Bovendien wordt ingehaakt op een al enige 
jaren groeiende controverse tussen anti-imperialisten (waaronder RaRa) 
en de stroming van politiek activisten (vnl. ex-BLUF!-prominenten), die 
de SuZA-anti-Shell-campagne organiseert. (Zie noot  pag.  3) 

In dit verband valt om twee redenen de aandacht op RaRa-kernlid 
en in afgeleide zin op haar vriend  

- In de claimbrief valt een duidelijke inbreng van 	 te 
bespeuren, wanneer de brief vergeleken wordt met aan haar toe te 
rekenen geschriften. 

- Het was vooral 	 , die niet alleen op politiek/ideolo- 
gische gronden aanzienlijk van mening verschilt met SuZA doch ook op 
persoonlijke gronden: SuZA weigerde vorig jaar de leus 	moet 
vrij" ( 	 als strijder tegen de apartheid bij uitstek) 
aan de anti-Shell-campagne te verbinden. 



De techniek  

Hetgeen bij de aanslag is gebruikt, t.w. jerrycans met benzine — slang 
- gaten boren -- vuurbrug -- wekkers - batterij —visstoeltje, vormt een 
combinatie van de techniek die is toegepast bij de aan RaRa toegeschre-
ven aanslagen op de MAKRO in Duivendrecht, op Oldelft in  Roden  en op de 
PTT-schotelantenne. Kenmerkend is dat is gewerkt met eenvoudige 
middelen en niet met complexe electronica. 
Juist de electronica vormde de sleutel tot het succes van het technisch 
sporenondérzoek in de RaRa-zaak. Genoemde 3 aanslagen konden bij gebrek 
aan bewijs niet toegevoegd worden aan de serie aanslagen die aan de 
RaRa-dadergroep ten laste werd gelegd. Bij de aanslag in Hilversum is 
derhalve voor een methodiek gekozen, waarvan men wist dat die voor 
politie/justitie de grootste problemen zou geven. 

Reactie op de aanslag vanuit SuZA  

Bij de opponenten van de anti-impi's binnen het Politiek Gewelddadig 
Activisme, die aan SuZA leiding geven, blijkt geen twijfel te bestaan 
dat de aanslag op SHELL in Hilversum op rekening geschreven moet worden 
van 	 c.s. Zij zien de aanslag als een persoonlijke 
wraakoefening in het licht van de eerdergenoemde controverse. 

Betrokkenheid lokale activisten  

Hilversum kent een groep activisten met als ontmoetingsplaats 
jongerencentrum "TAGRIJN" en een eigen blad "Zwart Gebak". Enkelen van 
deze lieden onderhouden nauwe contacten met anti-imperialisten in 
Amsterdam (Frontline Info, Slagerzicht) hetgeen tot uitdrukking komt in 
anti-imperialistisch getinte artikelen in .genoemd blad. Juist deze 
personen, die gezien het vorenstaande het meest in aanmerking komen 
voor support-verlening bij de aanslag, hebben zich actief betoond in 
het kader van de SUZA-campagne. Het is dan ook minder aannemelijk dat 
er sprake is van betrokkenheid van lokale activisten. 



Inschatting  

Concluderend kan worden gesteld dat tenminste het intellectueel dader-
schap van 	 en 	zeer aannemelijk is. Betrokkenheid van 
lokale activisten is onwaarschijnlijk. Wel dient de mogelijkheid van 
betrokkenheid van activisten uit de directe relatie-kring niet uitge-
sloten te worden. 

Noot: Reeds in januari 1987 kwam RaRa voor het eerst met een fel 
afwijzende reactie op de aantijging vanuit m.n. de AABN dat de 
actie-groep door het aangewend geweld (MAKRO-branden) slechts 
repressie in de hand werkte en de anti-apartheidsstrijd geen goed 
deed.  Bete  reactie geschiedde in de vorm van een verklaring ge- 
titeld "Zuur aan de wortels van de democratie". Op het eind 
oktober van datzelfde jaar te Arnhem gehouden anti-imperialis-
tisch congres Solidariteit en Verzet werden opnieuw de tegenstel-
lingen duidelijk. Op dit congres werd de eérste aanzet gegeven 
voor de huidige anti-Shell-campagne, zeer tegen de zin in van 
"prominente" anti-impi's als 	 . 
Op de eerste grote voorbereidende vergadering in dit kader in 
december 1988 in Paradiso distantieerden de radicalen onder de 
anti-impi's zich van de geplande campagne, vooral doordat er geen 
sprake was van een duidelijke, eventueel gewelddadige, confron-
tatie met de echt verantwoordelijken voor de apartheid in Zuid-
Afrika, t.w. de machthebbers in het Westen, in het bijzonder ook 
de Nederlandse staat. Eerder was in dit verband bij SuZA sprake 
van een conformistische houding, aldus de anti-impies. Met name 

gaf 	 in eigen kring te kennen op de 
SuZA-campagne te zijn  afgeknapt.  Vooral het niet voldoen aan de 
anti-impi-eis dat de leus " 	moet vrij" ( 	 als 
strijder tegen de apartheid bij uitstek) meegenomen moest worden 
in de campagne was het strijdpunt. Wellicht speelt in de 
frustraties ook het succes van SuZA een rol, in aanmerking ge- - 

nomen het relatief geringe succes van de anti-impi's met de cam-
pagne voor solidariteit met de RAF-hongerstakers. 



. 	 890512  006 
Maandag 17 april 1989 

Op het moment dat SWAPO-guerilleros afgeslacht 
worden door Zuid-Afrika•s terreurbattaljon 
Koevoet, op afstand gesteund door de VN en 

daarmee door de Nederlandse staat (slechts 
30 marechaussees maar van grote politieke 
betekenis); 

Op het moment dat van den Broek openlijk 
zegt (wat in de praktijk men-  de Nederlandse 
en Europese buitenlandse politiek allang 
een feit is) dat de Nederlandse staat in 
navolging van Thatcher een dialoog wil met 

de blanke racisten in Pretoria en de sankties 
moeten worden teruggedraaid; 

Op dat moment verzamelt een groot deel van 
 de radikale beweging van Nederland haar 

krachten voor een imago-blokkade  tegen één 
van de ekonomiese pijlers van het apartheids-
systeem: de Koninklijke Shellz 

KOI+IT:UNIKEE 

Vannacht hebben wij bij het Thermo Shell Centrum  aan de 
Vreelandseweg te Hilversum een brandaanslag uitgevoerd, met 
gebruikmaking van 2 jerrycans benzine + ontstekingen: 
De radikale solidariteitskampagne met de strijd in Zuid-Afrika 
is zeker niet tot stilstand gekomen. 
In Nederland is die kampagne ononderbroken voortgezet en ook 
in andere West-Europese landen (BRD, Denemarken). nemen de 
akties eerder  toe dan af. 

Ondanks dat kunnen we wat betreft Nederland stellen dat die 
kampagne hapert en in een crisis lijkt te geraken. 
Op dit moment is vrijwel alle aandacht van de radikale . 

beweging gericht op de Shell-blokkade georganiseerd door 
het komitee Shell uit Zuid-Afrika  (MA):  
Een soort doelgerichtheid, die niet uit het niets komt maar 
het geva -Lr loopt zich tegen zichzelf te keren. 
De oproep een aktie tegen Shell te voeren, wordt door ons 
-in zijn algemeenheid-ondersteund. 
Wij vinden echter dat deze blokkadeaktie zich in verregaande 
mate heeft gekonformeerd aan de sosiaal-demokratiese politiek 
van de komitees en in die zin inhoudelijk in een sterk 
defensieve positie is bel and. 
Wij willen met deze aanslag en dit kommunikee een bijdrage 
leveren aan de diskussie over strategie en perspektief van  
radikale, revolutionaire anti-apartheidsstrijd, als een : 
onderdeel van de strijd op alle terreinen van het=levèn. 



_2_ 
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Allereerst willen we  duidelijk  stellen, dat het ons er niet 
omgaat dat een blokkade niet goed zou zijn. 
Of dat aktievoeren niet óók spektakel zou mogen zijn. 
Binnen zekere krachtsverhoudingen kan een blokkade een 
effektief laagdrempelig aktiemiddel zijn. 	• 
Onze kritiek richt zich dan ook niet op de middelenkeuze; . 

I - een blokkade is niet beter of slechter dan een brandbom. 
Dat tegenover elkaar zetten is een schijntegenstelling.` 
Waar het ons om gaat is dat akties/kampagnes, in dit geval 
gericht op de strijd tegen apartheid, tot inzet-zouden 
moeten hebben dat onze sterkte, ook op langere termijn, wordt 
vergroot en uitgebouwd. 
"Het politieke klimaat een  klein  beetje veranderen" zoals 
het SUZA haar doelstelling uitdrukt, houdt volgens ons 
méér in dan een takties konsept te ontwikkelen, dat niet 
veel langer dan drie dagen duurt. 
Effektiviteit draait niet slechts om  image-beschadiging. 

 Wat apartheid is moge bekend worden verondersteld. 
Bekend  is  ook dat de Nederlandse staat er een strategies 
belang bij heeft dit in stand te houden, dan.wel ietwat aan 
te passen. En dat diezelfde staat de politieke en ekonomiese 
voorwaarden schept voor multinationals als Shell om te 
kunnen opereren. 
Shell's kollaboratie met het apartheidsregime is allang 
bekend, qua image valt er weinig meer te beschadigen. 
Een grootse aktie tegen Shell nu, zou een uitdrukking moeten 
zijn van de verzamelde ervaringen van jarenlange militante 
anti-apartheidsstrijd. 
Het zou moeten voortborduren op een geschiedenis waarbij 
de ontwikkeling van de politieke inhoud centraal staat  en  
het  doel is steeds meer zichtte krijgen op bet  perspektief. 
Natuurlijk is het uitgekozen doel van de blokkade niet zonder 
geschiedenis. 
Shell is de afgelopen jaren speerpunt geweest van vele 
militante akties en kampagnes. 
Met  als doel het bedrijf, als één van de handlangers van het 
apartheidsregime, steeds weer als zodanig te'brand'merken 
en zoveel mogelijk schade toe te brengen. 
Daarnaast zijn er aan  de handvan  deze akties diskussies 
gevoerd over het perspektief van verzet en is, geprobeerd 
meer samenhang en kontinuiteit te ontwikkelen. 
Op deze noodzakelijke ontwikkeling bouwt het SOMA niet voort. 
Illustratief daarvoor was het moment tijdens de eerste aktie- 
konferentie in Paradiso, waarop  het .SUZA nadrukkelijk weigerde 
om de eis 'René Vrij' in deze aktie op te nemen. 
De diskussie hierover werd geneutraliseerd met de opmerking 
dat de eis ' Mandela Vrij' ook niet werd gesteld. 
Daarmee w rd totaal voorbij gegaan a an  het feit dat René 
veroordeeld werd op beschuldiging van deelname aan/of organisatie 
van akties, die  door grote delen van  de radikale beweging 
worden gesteund.. Beschuldigd van 'lidmaatschap' -van  groepen 
die zich in bun publikaties/kommunikees steeds nadrukkelijk 
als onderdeel van die beweging hebben geprofileerd. 



Anderzijds werd op dezelfde konferentie door-het SUZA geen 
enkele kritiek geleverd op,  de aan de blokkade  deelnemende 

 sosiaal-demokratiese groeperingen en organisaties. 
Deze konden, zonder enige vorm van politieke'diskussie, hun 
variant van geweldloosheid dwingend opleggen aan alle 
aanwezigen, op straffe van hun  uittreding  uit de blokkade. 
Een keuze voor geweldloosheid op déze gronden is er niet 
één die recht doet aan de noodzaak van anti-parlementaire 
politiek op alle nivo's. 
Ze wordt onbediskussieerd op ans bord gegooid. 
Te stellen dat een konfrontatie met de politie ten alle tijden 
uit de weg gegaan moet worden, omdat "rellen ons meer zouden 
schaden dan Shell" (SUZA); ontkent het politieke karakte r .  
van de inzet van de smeris.  
Zoals de verhoudingen nu liggen, is de keuze van van Thijn 
de politie in te zetten, als de blokkade effektief wordt, 
niet slechts een openbare orde overweging. 
Het is een poging het blokkade-initiatief binnen de sosiaal-
demokratiese marges te dwingen. 
Radikale, revolutionaire politiek en de zogenaamde openbare 
orde zijn nu eenmaal twee onverenigbare grootheden. 

Eén van de doelstelligen van het SUZA is bewustwording en 
diskussie. 
Er wordt een beeld geschilderd van Shell als dé totaalvijand, 
hét grote monster. 
..Qns is onduidelijk hoe dit moet leiden to+  bewustwording. 

 Bewustwording  waarover  dan?! 
Het belangrijkste gegeven voor een zinvolle diskussie over 
anti-apartheidstrijd ontbreekt namelijk. 	-- 
Want noch Shell (of welke multinational dan ook) is alléén 
verantwoordelijk voor 'de instandhouding van apartheid en 
onderdrukking. 
Apartheid en onderdrukking bestaan nog steeds bij gratie van 
de steun van de Westerse staten,en meer nog dan dat: 
"Apartheid is geen soort beschaving die verschilt van die van 
het Westen, maar het is de ruwe, ongeslepen kant ervan. 
Apartheid is geen smet op de Westerse beschaving, maar het 
hart ervan. Apartheid is de lens waardoor je het geheel kunt 
zien, een mikro-kosmos, een openbaring van wat de Westerse 
beschaving in werkelijkheid eigenlijk is." (Cedric Nayson) 
Anti- apartheidsstrijd zou zich dan ook tegen de politiek 
van de Nederlandse staat moeten richten. 

Het lijkt een bewuste keuze van het SUZA de rol die de West-
Biropese staten spelen niet te willen betrekken bij het  in-
houdelijke  diskussieproces diskussieproces rond de blbkkade. 
Een keuze om de lijn niet door te  trekken  naar een aanval 
op de politiek van de Nederlandse .sta'A. 
Omdat dan het brede samenwerkingsverband met sosiaal-demokra-
tiese  organisaties  en komitees wel eens in duigen zou kunnen 
vallen. Hetgeen tenkoste zou gaan van de zo nagestreefde 
massaliteit. 
Klemzitten,  noem  je dat 



De verbreding die het SUZA- komitee gezocht heeft, is geen 
verbreding van anti-parlementaire politiek: " 	• 
Het 	een bewuste verschuiving naar rechts, richting 
sosiaal-demokratie, ten koste van de radikale :.delen van .de . . 

beweging. 
Ieder op hun manier presenterende AAST en het SUZA de blokkade 
dan ook als een goed antwoord op respektievelijk slangen-
snijders en/of 'brandstichters'. 
Wij twijfelen zeer aam het politieke rendement van: deze aktie,' 
zoveel konsessies zonder enig zicht op wat wij eraan  over houden. 
De koalitie-politiek van het SUZA-komitee ontwikkelt zich niet 
op basis van eigen kracht maar vanuit de optiek dat wij de 
sosiaal-demokraten harder nodig hebben dan zij ons. 
Op deze manier wordt verbreding, vervlakking. 
Binnen de anti-Shell kampagne heeft de blokkade teveel het 
karakter van een eindpunt. Misschien niet de bedoeling v an 

 de organisatoren maar de konsekwentie van hun keuzes. 
Wij hebben ons bij de keuze van dit objekt doelbewust niet 
buiten de lopende kampagne willen stellen. 
Maar wij willen het hier niet bij laten. 
Het kan nooit voldoende zijn om groepen op te roepen:  
" de blokkade als aktie tegen racisme daar, ook op één of 
andere  manier te verbinden met racisme hier". Dit zo door 
het SUZA geformuleerd als 'indirekt doel' ontkent het wezen 
van  anti-apartheidstrijd. 
Anti-apartheidsstrijd is handelen vanuit het bewustzijn 
dat de krachten die apartheid in stand houden dezelfde 
krachten zijn die onze werkelijkheid bepalen. 
Een werkelijkheid, die bestaat uit groeiende tegenstellingen; 
verpaupering, vereenzaming, deportaties van 'ongewenste 
vluchtelingen', het afschrijven van  groepen mensen, seksisme 
en racisme.  
In de ontwikkeling van het politieke proces hier, in onze 
strijd, moet de scherpte van deze verhoudingen terug te 
vinden zijn. 
Mét spektakel, spektakulair soms, maar bovenal met een lange 
adem én de inzet om strukturen tot stand te brengen, die op 
basis van inhoudelijke verbondenheid, het sukses (of 
mislukken) van een aktie overleven. 
Een politieke mobilisatie die dit terzijde, als 'indirekt 
doel',stelt, is een doodgeboren kindje. 
Wij zijn ons ervan bewust dat de praktiese ontwikkeling van 
die kracht de komende jaren meer en meer van ons zal vragen. 
Zowel op het gebied van het opbouwen-van een stevige politieke 

• 

	

	infra-struktuur én organisatiestrukturen als bijvoorbeeld op het 
gebied van de bajesstrijd. 
Ons niet te laten isoleren, vervreemden van elkaar, maar "te 
vechten voor kollektiviteit en in die strijd voor een ander 
leven steeds méér mens te worden, dat is wat binnen en buiten 
de muren met elkaar verbindt. 
En dat is tegelijkertijd wat  de  staat koste wat kost kapot 
wil maken.  



wawa.  .:M.. ,N, 

Naarmate revolutionaire politiek aan kracht wint, zal de staat 
de repressie uitbouwen, sporend met de noodzaak van Europese 
eenwording en harmonisatie. 
Zo was ook de operatie van.11-4-1988 een slag in de lucht, 
met  de 'bedoeling af te schrikkenen te intimideren. 
Het zullen belangrijke jaren worden; 
Of we nemen onszelf serieus en we ontwikkelen ons -in de 
breedtè van het gehele maatschappelijke spektrum- tot een 
faktor Van  betekenis. Tot een kracht die je met recht en 
reden als tegenmacht kan aanduiden, of we verworden tot een 
politiek- kultureel randverschijnsel. 
We zullen een antwoord moeten formuleren ten opzichte van 
de voortschrijdende ontwikkeling van vervreemding, internatio-
nale uitbuiting en onderdrukking. 
Dat antwoord moet stap voor stap bevochten worden.. 
Samen met al diegenen die het aangaat én die het willen, 
in diskussie én praktijk met betrekking tot de ánti- patrIaroh 
ale, anti-racistiese en anti-imperialistiese strijd. 
Binnen dat proces zullen we onze eigen identiteit, als 
revolutionaire beweging, verder moeten profileren. 
Het versterken van de eigen kracht is absolute voorwaarde tot 
samenwerking én het sluiten van al d an  niet tijdelijke bond- 
genootschappen uit taktiese of strategiese overwegingen. 
Groepen als RARA wordt wel eens voor de voeten geworpen dat 
ze een politiek zonder perspektief zouden bedrijven omdat 
dergelijke militante kernen niet toegankelijk en derhalve 
geïsoleerd zouden zijn. 
Zeker kent de organisatie in illegale cellen zijn beperkingen. 
Op zich  kan dat nooit perspektief zijn, omdat die vorm van 
strijd alléen  nooit massaal kan worden. 
Waar het echter om gaat, is de samenhang tussen de verschil-
lende -strijdende- grdepen, op alle nivo's. 
Daarbinnen kan én moet een militante praktijk bijdragen aan 
de ontwikkeling van het revolutionaire, politieke proces hier. 
Door grenzen te stellen, de woede een stem te geven, te laten 
zien dat verzet mogelijk is .  
Als dat de basis is, als de militante praktijk de gezamenlijke 
diskussie voedt en andersom, dan zal er van  isolatie ook geen 
sprake kunnen zijn. 
Dan  kunnen we verder.  
Wij.zullen ons daar volledig voor inzetten. 

REVOLU TI ONAI RE 
ANTI 
RACISTIESE 
AR TI E ,.  

-STEUN DE REVOLUTI'E IN ZUIDELIJK- 
AFRIKA, ' VORh, HET FRONT IN WEST-EUROPA 

.-SOLIDARITEIT MET DE STRIJD  VAN DE 
HONGERST.A(=A)K(ST)ERS IN DE BRD 

- VRIJHEID VOOR HALIL EN NiUSTAFA: 
-SOLIDARITEIT 'NET ALLE STRIJDENDE 

GEVANGENEN 
- VLUCHTELINGENBELEID ' I S EUROPESE 
APARTHEID, STOP DE DEPORTATIES 
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„rara" eist ver kntwouraeL•1}khp10 brano QVCreLtetjetSitioh eihL+ldL' op  

(z,a otaM binnertL•anUhericht .,brand in kantoer van overatrat)stetiCn  
vhpU{;" van maand?ty 17 ar•riL 19P,9)  

pFtr  nano  (anG1 - oe v£r8ntw•ooraeLljkhpLo voor  oe brand  dii►  in oe  
hecht van tonda Ot• mtlRt+dgg heolt Qowoea in een kontoor van het 
sheik-ov4rsUagfi^átlnn in ni4'vergum is opgeeist oeor eon zich  
revot'utionalre a n ti racietiese er<tie (rare.) nc+entenoe or9an.iaatie.  
in een  brief  een hot  pup  Ete4+t oe organisatie oe  brand te hebben  
voroortatak  t oaor non estiaLteq met twee jerrycans benzine ptoue  
ontstekLnotin.  

de t%ot.titie in h1t:vOrqum heeft oesgevreago bevestigd Oat  Oe brine  
in het  St+@l:'tr-kaniat)r is  ontstaan door wet tij noemt  eon  

^ hrendversnnUGenctt` vt;nciotvf, vermoe0ekijk Dentine", over  oe  
cireC.toze toedracht  van da mogeL'i jkg aansLkag Mon een nbor4vaerd9r  
van de goMeehtecnl•i tie maanoaflmioo$g nog  eon mededeLtingen Ewen.  

flc. Dre,nO,  waal mw Itch  geen pereoonól  wo  onQoLtuk rcen hebben 
vttor'geoa®n, heGf1 Ott' echaoe van circa  i, miLjoen guL'oen  
vcrnorzttekt. ortnn r  moer  00mputer8 en teGefoonnpparatuur tip  in  
v  kwumen opgeonnrt, ooh to  een deCir ven de aomit)iotratie van  net  
ahnLtir-kantoAr vrrtttoti^td. 

„rara" ktaert 7) tr. in haar' b1"ief tesett oe flne 44-1t taokke4e,: toeLts  
vnnr'cictnolepn eotlr r+et .collite she'1.'L. uit zuio-afriaa (e lite). vobgens  
,, rara ' •  hoot Ru7 a 710 met  oe diaot'k.ade-actles geconformaero ean  
wrat :ij t)e t+oclun ►.'-tlnmti,rAtigchg poLritLek noemt.  

,,een bLnkkdnt. 1.3 niet beter of eiLrochter o en een brandbom", to  
scttrljtt rara. vr ► t,Trns de organissetie  ,oient oe strijd tegen oe  
ec:nrtheid in xuidarr•iva zich echter aok te richten ,,tegen ae 

 pnLeittek van t)e taedorL'an ►jc,e steat+ +.  

rtrs roert lrarn te „wt.tat van dienst"  

(Z1,4 40k b  innen  L'arabert cr  t „rara ai  ±t ver 1nt'a40r'leLA jkhe lo brarto  
A Ver3LtatlSt .it tc)rl anew  .ic"  

d en haat  lop)  - dat de  Actiagroec r3.r3 met 4e t■erooraeL'ing van  
rQrle r. deze m:1lnJ niet eon vroego dood to •lestarvon, wern in ae  
nacht van torcii•) on maandag dul,deL4110 toen rton  
sheL'W- 4versuaq•:t3tzt)n in r.it•roerum gaeLait war')  van vun 1Anua;.  

yoni3te tr,ttg van rlrz Wan worlon toe egaa:)1 gnn oen t'ar.:it 
, , stast van di an n t" wlar^ ►03 ']e •1rnaC venal'  1114 v in  ?AO  aoet_ 
at;rnt•dn.  

de revnt.uti ,tn.aire 	r3ct.tt'aso veto  (r.rl) 400K in let Ilan  ,,rr.r. eerst 	 itt 'h3r<r1-t►4sti')in'l in •t , :i•ra,t•iricrt LA  71.Xmmnr  
t^'lrl 	i^ 	 'lt^ ;r^)f*3! !:9 j'n 'ie tr,^t'J ;n llA rOt M^ti0ar•gtZ,crt; )  f

, . 
 11r1 ')n •1^N rt1 ^^lnv • ^ tQr;n n•t1 her dvtulf rtr q  

•.7nQOrh01A• th 3'411 '14 wQr't "et  rn.+lP•lk•anr , ):)r 	J9n laor  b•/  tfi 
311:3toLv4en  net '++)n 	van  r3r7.%edRn v•'sr.:t'ar3: de  Wide 1)1 40'74 1  pijna snn m1l;j1e 1 t •lut.nnn. in ciatz.lt:f•ie i3lr Arlq`'!n pvm(3tlttdnn vin  

i3n3 1:101n 	v ,!r•4erken. hi; 007.9 lYr, '; 1 .1'1 =n nA3 r^► Y't ni.oc  

dirsc.t, Ma a r •rrQV rsqtrm.xqn. .  
eind 19'16 *a3 19 Mat'rei np twee pL+aatsen teqaUtjM' tloeL•wits in  de  

VC ,ttgZnt•} tn dulvgnor0 •r,l!t werd Weer brand gesticht,  on in Oliver  
richtto een  brandhum rLtnke Wade  aan. do v9 s tigiflg in nuth Ting  
tri jsntaari 1997 1 ,•r1 ct:!t in vUamnezt op, aan ttcrxloGost van enkeLe  
tin,.ntaULon miUjo. ,,  g+jtktens. do shv bo34'ot7t z1Ch uttetndellljk  

rutarifrika tertJ*} ta trnkken.  
in 1Ni7 vol,gdor• nog acties btj een 3neLtLt-har^Natatian in  

n ieuf+eg3in en een ')I:toh3nAetZ in *Wen tan den rijn, eit  jar3r 
richtton rara- í,éden of -sympathisanten gerogell vstrnLe10Ln940  a3ri 
Dij Sre141-t'lmpgt9tienS Naa ► rbij 94,tang  On het !aoeaten dntgetaoen er,   
*Ater met teen aan de taeMzina werd toegovoega.  

do  acties wAarkiqOr rara de vorantkoordot+ijxreto heel  epgeet8t  
neaten vane,' 1 914. voor to'n 1,0 miUjotin gulden  3Chedr_ aangericht.  

ANP BILA/OPNAME  TEL: 070-521214  
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* DATEEVENT: 
TYPEEVENT: 
TIMEEVENT: 
TARGET: 
NATTARGET: 
LOCATION: 
ACTORS: 
DAMAGE: 
DAMAGE_FL: 
REASONATTA: 
VICTIMS: 
NATVICTIMS: 
WOUNDED: 
DEAD: 
ARRESTS: 
CONVICTNS: 

* DATEEVENT: 
TYPEEVENT: 
TIMEEVENT: 
TARGET: 
NATTARGET: 
LOCATION: 
ACTORS: 
DAMAGE: 
DAMAGE_FL: 
REASONATTA: 
VICTIMS: 
NATVICTIMS: 
WOUNDED: 
DEAD: 
ARRESTS: 
CONVICTNS: 

* DATEEVENT: 
TYPEEVENT: 
TIMEEVENT: 
TARGET: 
NATTARGET: 
LOCATION: 
ACTORS: 
DAMAGE: 
DAMAGE_FL: 
REASONATTA: 
VICTIMS: 
NATVICTIMS: 
WOUNDED: 
DEAD: 
ARRESTS: 
CONVICTNS: 

* DATEEVENT: 
TYPEEVENT: 
TIMEEVENT: 
TARGET: 
NATTARGET: 
LOCATION: 
ACTORS: 
DAMAGE: 
DAMAGE FL: 
REASONATTA: 
VICTIMS: 
NATVICTIMS: 

1985-09-17 
Brandstichting 

MAKRO-vestiging 
Nederlands 
Duivendrecht (A'dam) 
RARA 
Bedrijf volledig afgebrand 

48000000 
Banden MAKRO met Zuid-Afrika 
Geen 

0 
0 

Geen 

1986-07-09 
Brandstichting 
vm 
Van Leer bv. 
Nederlands 
Amstelveen 
RARA 
Zware brandschade aan gebouw 

1000000 
, Banden met Zuid-Afrika 
Geen 

0 
0 

7 personen, 6 vrijgelaten, 
Geen 

1986-12-18 
Brandstichting 
vm 
MAKRO-vestiging 
Nederlands 
Duiven (bij Arnhem) 
RARA 
Bedrijf totaal vernietigd 

49000000 
Banden met Zuid-Afrika 
Geen 

1986-12-18 
Brandstichting 
vm 
MAKRO-vestiging 
Nederlands 
Duivendrecht (A'dam) 
RARA 
Brandschade 

150000 
Banden met Zuid-Afrika 
Geen 

wordt berecht 



WOUNDED: 
DEAD: 
ARRESTS: 
CONVICTNS: 

* DATEEVENT: 
TYPEEVENT: 
TIMEEVENT: 
TARGET: 
NATTARGET: 
LOCATION: 
ACTORS: 
DAMAGE: 
DAMAGE_FL: 
REASONATTA: 
VICTIMS: 
NATVICTIMS: 
WOUNDED: 
DEAD: 
ARRESTS: 
CONVICTNS: 

0 
0 

R.Roemersma 

1987-01-10 
 Brandstichting 

03:40 
MAKRO-vestiging 
Nederlands 
Nuth (L) 
RARA 
Bedrijf totaal in as gelegd 

39000000 
Banden met Zuid-Afrika 
geen 

Geen 
Geen 

* DATEEVENT: 
TYPEEVENT: 
TIMEEVENT: 
TARGET: 
NATTARGET: 
LOCATION: 
ACTORS: 
DAMAGE: 
DAMAGE_FL: 
REASONATTA: 
VICTIMS: 
NATVICTIMS: 
WOUNDED: 
DEAD: 
ARRESTS: 
CONVICTNS: 

* DATEEVENT: 
TYPEEVENT: 
TIMEEVENT:  
TARGET: 
NATTARGET: 
LOCATION: 
ACTORS: 
DAMAGE: 

1987-06-19 
Brandstichting 
vm 
Shellstation Verhoefweg 
Nederlands 
Nieuwegein 
RARA 
Forse schade aan ketelhuis 

35000 
Banden Shell met Zuid-Afrika 

 Geen 

1987-06-26 
Brandsticht ing 
vm 
Boot Olie /v.Staveren Marion Gas 
Neder lands 
Alphen a.d.Rijn 
RARA 
Zeer aanzienlijk 



DAMAGEFL: 	800000 
REASONATTA: Banden met Zuid-Afrika 
VICTIMS: 	Geen 
NATVICTIMS: 
WOUNDED: 
DEAD: 
ARRESTS: 
CONVICTNS: 

Geen 



* DATEEVENT: 
TYPEEVENT: 
T I MEEVENT : 
TARGET: 
NATTARGET: 
LOCATION : 
ACTORS: 
DAMAGE: 
DAMAGE„_FL : 
REASONATTA: 
VICTIMS: 
NATVICTIMS: 
WOUNDED: 
DEAD: 
ARRESTS: 
CONVICTNS: 

1989-04-17 
Brandstichting 
urn, 
Shell-overslagbedrij f-kantoorpand 
Nederlands 
Hilversum 
RARA 
Interieur  volledig verwoest 

1500000 
Banden Shell met Zuid-Afrika 
Geen 

Geen 

la 



* DATEEVENT: 
TYPEEVENT: 
TIMEEVENT: 
TARGET: 
NATTARGET s 
LOCATION: 
ACTORS: 
DAMAGE: 
DAMAGE_FL: 
REASONATTA: 
VICTIMS: 
NATV I CTIMS : 
WOUNDED: 
DEAD: 
ARRESTS: 
CONVICTNS: 

1988-01-25 
Brandbomaanslag 
vm 
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POLITIER (GEWELDDADIG) ACTIVISIC 

DE ANTI-IMPERIALISTISCHE -STROMING BINNEN DE NEDERLANDSE 
POLITIEK ACTIVISTISCHE BEWEGING 

Sedert 1987'valt er een duidelijk opwaartse lijn waar te 
nemen in de populariteit van de "anti-imperialistische 
stroming" binnen de zogenaamde Beweging. 
Deze. stroming is gefundeerd op de totale afwijzing van het 
westerse democratische "kapitalistische" systeem. 
De anti-imperialistische activisten laten zich in hun 
handelen niet beperken door de grenzen van de Nederlandse 
rechtsstaat. 

In dit artikel zal ingegaan worden op de ideologie van deze 
stroming, op haar ontwikkeling en haar spreiding en op de 
aard van haar activiteiten. 



De theorie 

pe ideologie  

Er bestaat geen expliciet geformuleerde beschrijving van het 
anti-imperialistische gedachtengoed. Uit de grote reeks 
publicaties die eruit deze hoek verschenen zijn valt echter 
wel een theoretische lijn te distilleren: De  anti- 
imperialisten richten zich tegen de kapitalistische 
ordening, welke zij fundamenteel onrechtvaardig achten. Deze 
onrechtvaardigheid manifesteert zich volgens hen in: 

1. de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal, 
2. de uitbuiting van vrouwen door mannen in dit 

"patriarchale" arbeidssysteem, 
3. de "racistische" tegenstelling tussen het kapitalistische 

westen en de derde wereld, 
4. in sommige geschriften is ook nog sprake van de tegen-

stelling mens-natuur. 

Volgens de aanhangers van deze stroming ligt in onze 
maatschappij de feitelijke macht volledig bij de grote 
multinationale ondernemingen. Deze multinationals houden met 
steun van de nationale regeringen, politie, leger en 
justitie de bovengenoemde fundamentele maatschappelijke 
onrechtvaardigheden in stand. 
De anti-imperialisten menen dan ook dat zowel de 
multinationals als de overheden met hun "repressie-apparaat" 
bestreden moeten worden. Iedere individuele actie, of die 
nou specifiek gericht is tegen een multinational als SHELL, 
of tegen het overheidsbeleid ten aanzien van pn3itieke 
vluchtelingen, moet gezien kunnen worden als poo bijdrage 
aan, en in het perspectief van, de zogenaamde t taalstrijd. 

De toepassing 

Deze "totaalstrijd" wordt in de praktijk gebracht door 
middel van een speerpuntenbeleid tegen de volgende 
actiedoelen: 

- nieuwe technologische ontwikkelingen zoals EUREKA, 
S.D.I. of biotechnologie. 

- de bevolkingspolitiek, waarmee ondermeer door de  toe-
passing  van genentechnologie gezorgd kan worden voor 
voldoende kwalitatieve bevolkingsaanwas. 

- de flexibilisering van de arbeid waarmee de 
werkgevers  hun vraag naar  arbeidskrachten beter 
kunnen afstemmen op hun behoeften. 



- verscherpte repressie van politie en justitie. 
"Zonder het dwangmiddel gevangenis of 
(psychiatrische) inrichting zou het hele 
staatsapparaat machteloos zijn". 

- det"city-vorming" in de grote steden en het daarmee 
samenhangende wegsaneren van de oorspronkelijke 
bewoners, kleine bedrijfjes en kraakpanden. 

- het vluchtelingenbeleid van de overheid. Naar de 
mening van de anti-imperialisten worden door de 
plannen voor een Verenigd Europa maatregelen 
getroffen om van Europa een "fort" te maken. 
Politieke vluchtelingen, maar ook gastarbeiders, 
kunnen door de hermetisch afgesloten Europese buiten- 
grenzen geweerd worden. 

De positie ten opzichte van de rest van de Beweging 

Het anti-imperialistisch activisme is inmiddels net zo'n 
zelfstandig fenomeen als bijvoorbeeld het anti-militarisme, 
de kraakbeweging of de anti-kernenergiebeweging. 
Anti-imperialisten zien een en ander vanuit het perspectief 
van de "totaalstrijd" echter anders. Volgens hen vormt de 
anti-imperialistische theorie de GRONDSLAG voor alle acties 
van de gehele Beweging. Een kraakactie bijvoorbeeld moet 
uitgevoerd worden vanuit de strijd tegen de city-vorming en 
SHELL moet niet louter aangepakt worden om haar rol bij "de 
instandhouding van de apartheid", maar om haar rol van 
"imperialistische multinational". 
Deze elitaire grondhouding plaatst de anti-imperialistische 
Beweging bij voortduring opgespannen voet met de rest van 
de Beweging. De anti-imperialisten hinken immers  op twee 

 gedachten. 
Enerzijds voelen zij zich duidelijk de voorhoede van de 
Beweging, anderzijds streven zij naar een verbreding van de 
eigen aanhang. 
De houding vanuit de rest van de Beweging tegenover de  anti-
imperialisten is ambivalent. Hoewel aan de ene zant grote 
scepsis bestaat over de "theorie van de totaalstrijd" heeft 
men in het algemeen respect en bewondering voor de door de 
anti-imperialisten uitgevoerde acties. 

Nederland  

De anti-imperialisten zijn feitelijk in het begin van  de 
jaren  tachtig ontstaan uit een bundeling van radicale 
elementen uit zowel de voormalige anti-militaristische 
actiegroep Onkruit als de kraakbeweging. Vanaf 1984 zijn er 
verschillende gewelddadige acties uitgevoerd door deze 



groep. Voorbeelden zijn de springstofaanslag op het Van 
Heutz monument door de groep "Koetoh Reh", brandstichting 
bij de oliehandelaar John DEUS door de groep "Pyromanen 
tegen Apartheid" en de Makrobranden door RaRa. 
In de claimbrieven van deze acties komt de anti-
imperialistische theorie voor het eerst in de Nederlandse 
situatie duidelijk naar voren. 

De afgelopen twee jaar is de anti-imperialistische ideologie 
in Nederland theoretisch verdiept en practisch verbreid. 
De voornaamste elementen lijken elkaar in Amsterdam gevonden 
te hebben. De uit Groningen afkomstige anti-imperialistische 
boekhandel SLAGERZICHT, het alternatieve internationale 
persagentschap FRONTLINE INFO en de groep rond RaRa vormen 
nu gezamenlijk het fundament van de anti-imperialistische 
stroming. 
Twee andere prominente Amsterdamse activistische 
groeperingen, te weten ULTIMATUM (aktie- en informatie-
centrum ten behoeve van Midden-Amerika) en het VROUWEN 
INFORMATIECENTRUM AMSTERDAM kunnen meer en meer tot dit kamp 
gerekend worden. 
Buiten Amsterdam heeft deze stroming inmiddels eveneens 
vaste grond onder de voeten gekregen. Medestanders treft men 
momenteel aan in ondermeer Utrecht, Groningen,  Den  Haag, 
Nijmegen en Den Bosch. Ook de kleine autonomenkern in Venlo 
bedient zich van aspecten van de anti-imperialistische 
ideologie. 
Het in Den Haag vervaardigde activistenblad DE ZWARTE is de 
belangrijkste spreekbuis van de anti-imperialisten. Enkele 
locale activistenbladen zijn inmiddels ook  anti- 
imperialistisch georienteerd. 
Op een besloten congres in Arnhem in 1987, genaamd 
"Solidariteit en Verzet" is door een aantal anti- 
imperialisten van het eerste uur geprobeerd een bredere 
steun te krijgen voor de stroming. Dit is toen niet gelukt. 
De "brede" theorievan de totaalstrijd sprak de aanwezigen 
niet aan en de opstelling van de organisatoren werd als 
elitair bestempeld. 
In 1988 keerde het tij echter. Met name de sympathie die 
Bewegers van nature hebben voor "onderdrukte kameraden" 
lijkt door de anti-imperialisten goed benut te zijn bij de 
solidariteitsacties voor Rene (de veroordeelde RaRa-
verdachte 	 ) en de RAF-hongerstakers. 
Deze solidariteitsacties lijken bijgedragen te hebben aan de 
verspreiding van de anti-imperialistische theorie en de 
verbreding van de aanhang. 

Momenteel, ultimo 1989, blijkt echter dat de theorie voor 
het overgrote deel van de Beweging nog altijd te ruim, te 
irreël of te vaag is. In de actiebladen verschijnen 
regelmatig kritische artikelen. 



Het aantal aanhangers van deze stroming laat zich niet 
gemakkelijk raden. Als indicatie valt te denken aan zeker 
100 overtuigde "full-timers" en een oproepbaar potentieel 
van een paar honderd activisten. Deze laatste groep zal het 
theoretische gedachtengoed wellicht incidenteel zelfstandig 
gebruiken: 

De activiteiten van de anti-imperialisten  

De activiteiten zijn zowel demonstratief, publicitair als 
propagandistisch van aard, waarbij de grenzen van het straf-
recht geen belemmeringen behoeven te vormen. Hierbij moet 
uitdrukkelijk opgemerkt worden dat er wel rekening gehouden 
wordt met hun eigen grenzen: vanggeweld tegen personen 
bijvoorbeeld is nog geen sprake. 
De aard van de ondernomen acties moge blijken uit de 
navolgende belangrijkste feiten uit 1989. 



Rolla  

In de nacht van 16 op 17 april heeft RaRa brand 
gesticht bij Thermo Shell in Hilversum. Deze aanslag 
vond plaats aan de vooravond van de brede anti-Shell 
blokkade in Amsterdam. Door middel van deze actie wilde 
RaRa de Shell-blokkade van de anti-apartheids 
activisten verbreden tot een anti-imperialistische 
actie. 
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ANTI-IMPERIALISME; RARA-AANSLAGEN 

In de nacht van 18 op 19 maart 1990 werd bij twee Marechaussee-kantoren in 
Arnhem en Oldenzaal brand gesticht. De aanslagen werden op 19 maa rt  door 
middel van een persverklaring door de actiegroep RARA opgeëist. In deze pers-
verklaring stellen de actievoerders dat de aanslagen gepleegd zijn uit protest 
tegen de rol die de Koninklijke Marechaussee speelt bij het opsporen van illegale . 

vluchtelingen. De laatste keer dat RARA toesloeg was in april 1989 toen bij het 
Thermo Shell-Centrum door middel van brandstichting een schade van anderhalf 
miljoen gulden werd aangericht. 

HET VREEMDELINGENBELEID 

Het is de eerste maal dat door middel van aanslagen aandacht gevraagd wordt 
voor de vluchtelingenproblematiek. Tijdstip en target waren weliswaar 
verrassend, het actiethema behoeft geen verwondering te wekken. Het is vooral 
de anti-imperialistische stroming binnen "De Beweging" die al geruime tijd 
belangstelling hée ft  voor het vluchtelingenvraagstuk. Volgens de  anti-
imperialistische ideologie zijn de nationale rege ringen niet veel meer dan 
marionetten van de grote multinationale ondernemingen. Politie, leger en justitie 
zorgen ervoor dat de door de multinationals gewenste maatschappelijke orde in 
stand gehouden wordt. 
Het afgelopen jaar is er binnen "De Beweging" ruimschoots aandacht besteed 
aan de plannen voor Europese eenwording. Volgens de "anti-imperialisten" zijn 
deze plannen er enkel op gericht de winstkansen van de multinationals te ver-
groten. Door middel van een gericht toelatingsbeleid van gastarbeiders en 
(politieke) vluchtelingen kunnen mogelijke arbeidstekorten of overscho tten 
aange-past worden aan de behoe fte van het bed rijfsleven. In de claimbrief wordt 
overi-gens benadrukt dat de aanslagen tegen de Koninklijke Marechaussee geen 
breuk betekenen met het politieke verleden van RaRa. Dit betekent dat RaRa-
acties tegen bedrijven die banden onderhouden met Zuid-Af ri ka nog immer 
mogelijk zijn. 
Interessant is de stellingname van RaRa dat ze met haar aanslagen een impuls 
wil geven aan een discussie binnen de gelederen van radicaal links om zodoende 
"de strijd tegen het staatsterrorisme" te integreren in de politieke praktijk van 
links. Het feit dat RaRa de aansluiting met radicaal links wil behouden vormt een 
indicatie dat RaRa niet, zoals ten tijde van de MAKRO-branden, vanuit een 
geisoleerde positie wil opereren. 

RARA-AANSLAG BIJ HET MINISTERIE VAN JUSTITIE 

Bij het ter perse gaan van dit maandbericht werd bekend dat de aanslag bij het 
Ministerie van Justitie op 26 maa rt  jl. enige dagen later geclaimd is door 
"Revolutionaire Anti Racistiese Aktie Crespo Galende". Evenals bij de aanslagen 
in Oldenzaal en Arnhem vormt het vreemdelingenbeleid ook ditmaal de 
aanleiding tot de gewelddadige actie. 
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CO 

Onderwerp :Brandstichting in -:Pbouw district k.=.r.ir.kli jke marechaussee  Gelderland. 

Bijla_e(n) . . 

Op 19 maart 1 996, omstreeks 02.35 uur werd er begin van brand 

ontdekt in het voorportaal van het districtsgebouw van de koninklijke 

marechaussee Gelderland, Vijverlaan 16 te Arnhem. Door ingrijpen van 

marechausseepersor.eel en de Arnhemse brandweer kon het vuur tijdig 

worden geblust. 

Bij rader onderzoek bleek de brand te zijn ontstaan door een 

vocr de voordeur geplaatste brandbcm, voorzien vaneen ontstekings 

machanisme. De schade bedraagt enkele duizenden guldens. 

In de loop van de morgen van 19 maart 1990 werd er bij het 

hoofdkantoor van  het  A.N.P. een brief ontvangen waarin deze aktie, 

tezamen met een sc rtgelijke aktie te Oldenzaal, werd opgeeist door 

RaFa. In deze brief schrijft men dat het hier een "eerste aktie" 

betreft. De aktie zo.. zijn gepleegd uit onvrede over het beleid 

dat de Marechaussees als een soort vliegende brigade's inde grote 

steeen wordt ingezet bij het opsporen van mogelijke illegalen, niet 

gehinderd door welke vorm van controle dan ook. Daarom is gekozen 

-aldus de inhoud van de brief- voor een eerste aktie tegen de "keur-

troepenvan dit vervolgingsbeleid, tegen de laarzen van de straat." 

r 



RaRa zegt dat de aktie tegen het Nederlandse vluchtelingen-

beleid niet mag worden gezien"als een breuk in onze politieke 

praktijk van de afgelopen jaren". De strijd tegen de apartheid 

en het racisme houdt niet op bij de grenzen van Zuid-Afrika. 

Met deze aktie verleggen we hooguit de aksenten. "Op het moment dat 

het vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid zich steeds meer tot 

een keiharde arrestatie- en deportatiepraktijk, wordt het tijd 

dat er bij ons - gepland - een aantal stoppen doorslaan, omdat 

de terreur tegen vluchtelingen moet stoppen. Omdat het vluchte- 

lingenbeleid vreemdelingenhaat voortbrengt en het racisme kanali-

seert, aldus de inhoud van de brief van Rara. 



Kor^, c,^,v, xxEE,  

Vannacht : hebben wij twee brandaanslagen gepleegd bij de District s--
kommandant Gelderland, Vijverlaan 107, Arnhem en bij het District  
Overijssel, Prins Bernhardlaan 2 te Oldenzael. Alletwee behorend  
tot dc Koninklijke Marechaussee.  

• 

112_1i9x  ^ enleind   se vijand  
°De tuik£unatie.van ones  grenzen vervalt:  
ongewenste vreemdelingen maar ook bijv.  
buitenlandse kriminelen zijn straits veel  
minder zichtbaar. . Aan de. grens  wordt je  

met ze gekonfronteerd, in het  binnenland  

moet je 'Ze  opzoeken",  
Kommandant K;,jAR-brigade Zevenaar.  

x;► .  september .1966 krijgt de Tweede Kamer twee  brieven over de  
Koninklijke Marechaussee. De  minister van Defensie  en de staats-

secretaris van Justitie kwamen,  elk vanuit hun eigen verantwoarde-  
Xi jkheid ,' mat de mededeling dat  200 van de 325 marechau$se9s, ' die  
overtollig worden door het wegvallen van de perso:ienkontrale aan de  

oostgrens, warden ingezet voor het binnenlandse toezicht op vreemde- 
lingen,  
7n het kader van de  -nu  vertraagde invoering van de Schengenakkoor-
den,  zullen  de  binnengrenzen tussen de  Benelux,  Frankrijk en de  
Bondsrepubliek geleidelijk aan opgeheven worden. Dat schept o.a.  
beheersprciblemen  . . m. b:  t . het Averen van . 'ongewenste vluchtelingen'.  

De kontrole aan de buitengeenzacx moot  n,a .ar binn+en worden verlegd.  



Volgens de toenmalige  staattseeoret+eris van justitie Korte van He;nel, 
"heeft Nederland een grote  aantrekkingskracht. op  illegalen ". Deze • 
'moeten dan ook, volgens haar, in de nieuwe situatie xonder'binnengrenze : 

'opgezocht' warden in de ' grote steden.  
Hier ligt nu een nieuwe taak voor de KhiA,R. De KMAR is een keurkorps, 
ressorterend onder het . hiipisterie van  Defensie. 	• . 
Al. in de jaren zeventig werd ,. er op asnvre.ag van de minister van Justi- 
tie  een detachement Kt.iAR--opsporindsambtenáren, in het :kader

) 
 van de recht 

chebijstand, toegevoegd aan de vreemdelingenpolitie van Amsterdam. Be-
last met  het opspc>re:t 'en uitzetten van illegale  vluchtélingen. 
fieze 'vnturi,kkeli.ng:zet zich door. Dg mareOhaussee zat als een soort 
vliegende brigade in Ae groee steden worden ingezet . speciaal belast met' 

r het  opsporen  van:  mogelijke  illegalen. 
14 het ke.der  van de vreemdelingenwet is :hit mogelijk iemand aan te hou- 
den' en te kontroleren, als er  een  'redelijk vermoeden bestaat dat 3eman( 
vreemdeling is'. Dat het  'redelijk vermoeden' meestal gebaseerd  is Op 
hut:dskleur laat zich. raden. De uitspraak "door .  onze ervaring kunnen we 
ill.egal.en herkennen aan hun uiterlijk"  gedaan  door 44n van . de leden  van 
dit  vermaarde korps, spreekt boekdelen.' 	 • 
In de  strijd  . tussen gemeente- en  rijkspolitie, of beter  nog tussen het 
Ministerie ven Binnenlandse Zaken en justitie, heeft Justitie een grate 
'mate •,ran:beleidsvrijheid afgedwongen.' tij de komst van regionale korpser 
zal de : burgemeester geen verantwoordelijkheid meer afleggen aan de 
gemeenteraden, dat zou alleen maar: teveel tijd. in beslag Diemen. De nog  
aanwezige  minimale  mogeli jkheden tot kontrole Van  het gevoerde beleid, 
znllen dan  geheel  'vervallen.  Binnen  deze ontwikkeling  zullen de opspo-
ringsteams van de  marechaussee  fungeren als voorposten van Justitie. 
Niet gehinderd  door welke vorm  van  kontrolo dan ook, zullen ze  als een 
zelfstandig apparaat binnen  het  politieapparaat funktioneren. Met de, 
rechtstxeek:c van Justitie gékreg,erl; namen in de hand van op te  sporen 

 vluchtelingen 'zal de jacht nog doeltreffeader. geree.li,seerd kunnen wor- 
den . 

Het is om dit alles dat wij hebben gekozen voor een eerste aktie tegen 
dd keurtroepen v an dit vervo].gingebeleid,.tegen de laarzen in de straat. 



r 

Hoewel het de  eerste keer is dat wij akties uitvoeren tegen het 
Nederlandse vluchtelingenbeleid, willen we  benadrukken dat  dit  op geen 
enkele manier u.itgelegI mag wonden ale een breuk in onze politieke 
praktijk van de afgelopen jaren. 
Daar zijn ook geen redenen voor. Koch de situatie in Zuid-Afrika, noch 

de opstelling van de Nederlandse regering; en bedrijfsleven; geven .daar-
voor aanleiding. Alles wat er veranderd as, is dat het blanke apart-
heidaregi.me meer politieke  ruimte  heeft moeten toestaan F:.an het zwarte 
verzet. Maar  de eisen  van  sankties en internationale isolering van het 
blanke regime  blijven onverkort gehandhaafd. Als voor vele anderen 
blijft ook goor ons een  prioriteit te  zoeken near wegen om het verzet 
in  Zuid-Afrika  effektief te ondersteunen. Wij hebben dat  in  het verledei 
gedaan en zullen dat  weer doem 
De strijd tegen aparth eid en racisme houdt echter tiet op bij de grenze. 
van ZuidMAfrika. Het anti-racisme heeft steeds het hart gevormd van onze 
akties en verklaringen en met deze akti.e verleggen we hooguit wat aksen-
ten.  het aanvallen van het vluchtelingenbeleid is niet meer of minder 
dan het trekken van konsekwenties uit eerder door ons ingenomen stand-
punten. Standpunten die inhouden dat onze solidariteit met de strijdendf 
in de drie kontinenten onlosmakelijk verbonden zijn met de strijd tege n . 

de  politieke,  ekonomiache en militaire instituties in het Westen. De 
instituties die de onderdrukking organiseren, voeden en ervan profite-
ren. ?n Zuid-Afrika is :  het racisme geInsti.tutiorial.fseerd in de  apart-
heid.  Hier  is  het wettelijk gelegitimeerd racisme de basis van het vluc4 
telingenbeleid. 



Op het Moment dat het vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid zich steeds  
meer• tot een  keihe.xdtt►  arrestatie- en deportatiepraktijk, wordt het tijd  
dat er bij ons -gepland- een aantal stoppen doorglAan. Omdat de terreur  
tegen vluchtelingen moet, stoppen. Omdat het vluchtelingenbeleid vreemde-

lingenhaat voortbrengt en het racisme kanaliseert. 	 , 

Een  werkelijkheid die tot ondubbelzinnig partij  kiezen. dwirigt. Het tot  
beleid  verheven racisme is geen  ongrijpbaar fenomeen. Er  zijn direkt  
verantwoordelijke personen, instituties en organisaties aan te wijzen  
die hex beleid maken on uitvoeren. Zij zijn producenten van  beelden van  
vluchtelingen als 'parasiet' en 'k3rim3.neel.' :  

Zij zijn de ontrrearpere, konstrukteurs en bedieners van de 'ambtelijke  
=lefts' die menselijke waardigheid vergruizen en iedereen die toeschou-
wer blijft korrumpeert.  

UNIVERSELE VI;RKLARINO VAN DE RECHTEN VAN DE NIENSs  
Art. 14.1t Een ieder heeft het recht om in andere landen e.siel.te zoe-  

ken en te genieten tegen vervolging.  

Art. 13.1:  Een ieder heeft het recht ' zich vrijelijk te verplaatsen en t ,  
vertoeven binnen de grenzen van elke staat.  

Het klinkt  natuurlijk  prachtig. Je knikt bij Wijze van epreken al in-
stemmend voordat de ;innen volledig zijn uitgesproken. Niet ten onrecht.  
Wereldwijd echter blijken de met de mond en pen beleden uitgangspunten  
en resoluties  eileen  maar  geschikt als o. a.  propagandamiddel in de kou-  
de oorlog. Vluchtelingen uit het Oostblok zijn jarenlang met open  armen  
ontvangen. Zij vormden het levende bewijs tegen het kommu:ni.sme. Vluch-
telingen uit het Zuiden  daarentegen worden doorgaan.s bestempeld als  

profiteurs er. krx.mirsElen. Daarmee wordt verdoezeld  dat het ontstaan van  
vluchtbewegingen voor het overgrote deel een direkt gevolg is van de  
machtspolitiek van het Westen. Dat vluchtbewegingen vaak bewust gekrccc  
worden, als  gevolg  van puur kapitaliatieoh handelen van klups als het  

I.^^•F.', .
Wereldbank e.a.. Vergeten wordt dat hongersnoden,  armoede,  

staatsgrepen, 	politieke repressie en sexueel geweld . geen  gevolg zijn  
van natuurrampen, maar een direkte konseltwdnti,e van de politieke,  

economische  en sociale verhoudingen. De Koude Oorlog mag dan zogenaamd  

afgelopen zijn, ` de oorlog tueaen Noord en Zuid wordt alleen maar geinte  
siveerd. De  vluchtelingen uit'het Zuiden vormen pas echt  een probleem  



voor het Westen op het moment dat 'eÉn groeiend deel van .die: mi.ljoenen  
Vluchtelingen hun  problemen.  komen deponeren  in one vers aeengeharkté  
voertuintje. .Dan pas  ontstaan er  politieke. financiele- en humanitaire  
problemen en 7.ijn, de  regeringen  van de Westerse' staten gedwongen een ant  

'woord  te formuleren op de nc.napraak van vluchtelingen om hier asiel aan  
te vragen. n.e:belangrijkate reoktiey van de . Westexse staten is het net te  

sl:ui.ten, Europa potdicht te maken. En  . pas den worden de tegenspraken  
zichtbaar tuasen die  antwoorden en de met de mond beleden uitgangspunten.  
enkele procenten worden voorzien van het •atampel ' '  gewenste .als  legiti-
matie eire:xc:uus om d e  overgrote meerderheid 'ongewenst' te kunnen ver-  

klaren.  
Het viu.ch,tqli.ngPnpx'obleem is geen op zichzelC staand maatschappelijk ver-

schijnsel maar een, direkte  . e,fspieoclingert van  de eigendcims- en machts- 
verhoudingen ,  Binnen die : verho:tdíngen m̂ordt elke individuele,vluchte-
ling uiteindelijk gereduoeerd tot een  .koopwaar: alien zij waarvan kan  
worden  verwacht dat ze op  korte termijn rendement opleveren zijn gewenst  
't}ewen.tat' zian bijvoorbeeld;  

-- Vluchtelingen di.e  gebruikt  kunnen warden als levende politieke propa-

ganda, zoals tat voor kort  vluchtelingen uit de Sovjet -Unie en uit  

OosteuropesQ landen. Of zoals een gelimiteerd aantal  Vietnamese boot-
vluchtelingen per jaar, terwijl  men toekijkt  hoe.  de rest, . desnoods. met  
grof geweldi  wordt., - afgevoer.d, Zoals de  Britten dat deden in :Hotzg Kong.  

-- 

 
Vluchtelingen die warden ingezet om brrvol.kircgspalitiek mee  . te bedrijve.  
xouls Israel de  Joodse  Sovjet vluchtelingen gebruikt  als p3.onnete in de  
demograf ische :o+arlot t egen de Palestijnen..  Zoals  de lulgaarse Turken  
die worden gebruikt om de Koerdische  aanspraken op .hun nationale  
grondgebied  te breken, eto. ,  

- Vluchtelingen  di e bruikbaar zijn  om bepa.e.l:dN problemen binnen de kapi-
talistische ekonomie op te lossen. Illustratief hiervoár is bijv: de  

gretigheid waarmee de'regering van de BOndBrepubT ;iek haar grenzen open  

stelde vobr  vluchtelingen uit  de U.D. R .. Het levert een mil.jardeninjek  
tie op voor de ekanomie  -ven de Bondsrepubliek. Tegeli jkertijd ziet de :  

Zuid-Afrikaanse regering haia7r kans schoon en. begirt een  wervingskampas  

ne onder voormalig  n. D.  R. burgers om zodoende belangri  j ke funkties  in 
de ekoriomi,e excl;ueie,f bl.a,nic te houden.  

'Ongewenst' , en dat
. 
 ii meer der negentig procent',. zijn'  de miljoenen  men-

sen uit Afri,ka,' Aziëen Zat i jns-Amerika. Voor het grootste gedeelte  
Vrouwen en kinderen, uitgehongerd en door Qórlog Verpauperd, di.e meestal  
niet verder  komen dali de vluchtelingenkampen in het land van .eerste op-  
VEtr2g (Naak een  eveneens zeer - .arm buurland).  



Ongwen9t zijn bijna alle vrouwen die vluchten vanwege sex.e-spQaifioke  
vervolging. Verkrachting, mishandeling, elke specifieke terreur tegen  
vrouwen wordt niet erkend als vluchtgrond. Niet eens  wanneer die terreur  
plaatevi.nd in de  paZiti,eburec.us, tijden s  razzia's of in martelcentra.  
Oueewenst zijn bijna tile vrouwen  an kinderen omdat ze volgens de kapi- 
talistische maatstaven niet produktief  gemaakt  kuneen wordee`in het  
Mester_, maar ee daarentegen  wel gewenst zijn  in  de landen  sands drie  
kontinnritet>` om daar  als  arbeidereserveleger te  fungeren  voor de multi-  
nationals.  
Ongewenst zijn ce  uitgeweken  ver4w Lsstri jderrs en  strijdsters  uit landen  
met een geeel.de.di.g e n fascistisch,: maar  daarom niet  minder bevriend re-  

/Jame .  
e. 

 

oorzaak en gevolg van het ontstaan van vluchtel.ingenstromen worden door 
,.-.   

de beleidsmakers konsekwent en uiterst  zorgvuldig versluierd.  be  motieve  
van mensen blijven buiten beschouwing. Evenals de tela,nga:n die leiden to  
het stelsel van aPwi j zings- en toe3.ati.ngskriteria.  
Er eordt gebruikt  gemaakt van  verborgen krirteri:r,►  bij het uitdelen de  
stempels 'ongewenst',  c,aarbi.j  er zelden een integere beoordeling ge-
maakt  ^̂,ordt van het vluchtverhaal. Wat beoordeeld wordt is in hoeverre  
(groepen van ) vluchtelireger ►  bruikbaar zijn en cie 'mate  ¢an gevaar  die  
ze kunnen opleveren voor de politieke en  sociale  stabiliteit. Daarnaast  
zin er  no de prektijken van  de inlichtingendiensten t^^aaronder de B.V. 

  

die met  verblijfsvergunningen   staan te Zwaaien vrancleer cm  vluchteling  

,.- 

informatie verstrekt over een  bepaalde politieke organisatie of daarin  
wil. infiltreren.  

Kee'  

Schennen:  ni et ^eteketifl, ta 	s^ebruikt 
Schengen=, proefballon  voor een verenigd Europa en prototype van de maat-
schapij die  gestroomlijnd  is volgens de behoeftes van het ' Europese kap:  

taal. Ondanks de geheimzinnigheid ,  de onkontroleerbare.en  zelfti voor  
parlementariers o::demokraatieche eejee waarop de Schengenepartners met  

elkaar zaken doen, spent  'men zichele om  de loyaliteit veil de bevolking  

te verkrijgen. Etn van de belengrijkete middelen om  dat le  bereiken is  
een brede idealo ,ieche hereenspoelins door. de propezenda van een her-
nieuwd :Europees ;  nationa34srae. We moeten 'inernatinnnal en Europees geen  
denken, de tewelai e voordelen die een Europa zonder grenzen biedt moet-
riordea bir.aengehaald. ï:taar daar moet viel wat tegenover staans we moeten  

ervoer, zorgen , dat ook het nederlandse grondgebied er slechts is voor  

eommige Europeanen, en dat al dip geweldige voordelen niet ingepikt war  
den door miljoenen 'vreemde elementen' die door alle gaten van het Ver- 



enigd Europa dreigen binnen te komen  als we even niet  kijken. De buiten 
 grenzen van Europa moeten gebouwd worden van .een steviger beton dan het 

voormalige ijzeren gordijn. De ambassades  in de  landen v8►n waaruit veel 
vluchtelingen verwacht worden, horden een  vooruitgeschoven grenspost 

en voer¢a een aktief l nntmcsedi ringebeleid' ►  Vliegtuigmaatschappijen 

moeten degenen die geen visum hebben op eigen kosten terug . vliegen. 
Schengen (en nu de Europese Eenwording)  biedt voor dit  alles het  instru 
mentarium. Het stroomlijnt een blank-?`Iederlrnd -let-- op -zvrart-*Federl.and - 

mentaliteit. Schengen biedt, door de harmonisatie van het asielbeleid, 
een aantal internationale afspraken waardoor men met het  recht  in de ha , 
meer en meer meson kan voorzien van het steir.pe]. 'uitgewezen'. Het le-

vert de argumenten op om een verscherpt opsporings- en vervolgingsbe-
leid binnen de  grenzen uit te voeren om zo (volgens ons  alleer Lubbers) 
"het  kat  van het koren te scheiden". 
En dit is  ook de reden voor de  schijnbaar onvermijdelijke mareroute die 
wordt  afgelegd in de richting  van de legitimatieplicht. De verlegging 
van de identi.teitskor_trole aan de grenzen naar identiteitskontroJ.e in 
het gehele land door  mobiele brigades van de K:::AR. Een sluitend netwerk 
met de, al geopperde,  strafbaarstelling van  hulp  aan illegalen. Ze moe- 
ten een bepe.e].de mentaliteit k;;eken. Iedere niet--witte moet het onweer-

legbare bewijs leveren geen illegaal,  krimineel of terrorist te zijn, 
Immers, wie  wordt  opgelegd  zich te identificeren en  wat wordt de aan-
leiding om iemand  te dwingen zich te ide..tifi.eeren? Op wie  mag er door 
d e  OAR  gejaagd werden? De reeds eerder genoemde ervaring waar de KMAF 
zich op meent te kunnen beroepen om  Illegalen aan hun uiterlijk te  kun-
nen herkennen berust op nie ts enders den het feit dat ze  zwart en wit  
kunnen onderscheiden. Steun voor deze  politionele .vaardigheid komt  o.a. 
ook van 's  lands  prominente anti-racist,  aYiti.»apQrtheidstrijder bij  uit 
stek,  kax+pF3beheerddr van  een  van de meest racistische korpsen van dit . 
land. "De  KbtÁR is een keurkorps, inzetbaar als speerpunt bij  prioriteite 
van de eerste orde en za.1, compenserend ingezet worden bij het vreemde-
lingentoezicht. De komst van de KP,tAR .zal niet  leiden tot razzia's op 
(illegale) vluchtelingen", Van Thijn in een toespraak ter gelegenheid v 
het 175-jarig bc3taan van de Kk.1AR, want hij  ziet in  de mentaliteit van 

KMAR en het driehoeksoverleg (burgemeester, justitie en  politiel, een 
garantie tegen  een  dergelijke racistische politiek en repressie 	 

In  het  bovenstaande hebben we een aantal kaders aangegeven van onze 
solidariteit  met velen van de vluchtelingen. Het is 'belangrijk om de-
ze solidariteit :tastbaar te  maken. 



 ^^ 

Daarin gebeurt al veela Langs juridische weg, door aktiee, demonetra-  
• ties, publikaties, het opzetten van samenwerkingsverbanden, etc..  

Er  wordt energie gestoken in het kregren van opvsng/woonruimte, het  in-
zamelen van geld, het vinden van illegale baantjes en het'opzetten van 

 

een alternatieve gezondheidszorg.  
Dat is allemaal een feit, maar we kunnen er niet omheen te konstateren  
dat de racistische politiek van de staat in de breedte terrein heeft  
gewonnen, dat de hersenspoeling op z'n minst ten dele werkt: Die winst  
bestaat er vooral uit dat ze erin geslaagd  is een  soort algemeen 'volks-
empfinden° te kregren , dat zegt dat de bevolking op grote schaal be-
drogen wordt door vreemde elementen, die slechte zeggen vluohteling te  
zijn maar in feite dieven van onze welvaart.  

Er ontetast een klimaat waarin het gerechtvaardigd wordt om asielzoekers  
als : rimincle groep te beschouwen en te behandelen. Dit zou ook in het  
belang ven de bonafide vluchteling zijn (wie is dat???), zo wordt ons  
voorgehouden.  
In ronduit schokkende mate  is het  hen tevens gelukt om  het optreden te«  
gen(illegale)asielzoekers onder een deken van verhullend taalgebruik  
weg te schoffelen, en iedereen te laten geloven dat de staat nog zeer  
beheerst en zachtcinnig optreedt. Gevangenissen heten opvangcentra,  
interneringskampen heten vluchthoeven of -oorden, racisme heet ontmoe-
digingsbeleid, razzia's heten huisbezoek en ekonomies en sociaal af  
knijpen heet een bed-bad-brood-regeling.......Tegen de tijd dat de wer- 
kelijke inhoud van de : woorden en de procedures duidelijk begint te words  

is het beleid al weer drie stappen verder aangescherpt.  

"We zitten en wachten en kijken . naar elkaars ge-
zichten, het  is  hier net een gevangenis. Waar kur  
je naar  toe met f20,- zakgeld in de  week?"  

Koerdische vluchteling in i.nterneringskac  

Voor de rest wordt het stiller. hereen worden weggestopt in kampen in dh  
polder. Uitgangspunten van beleid worden geformuleerd op geheime ont-
moetingen ergens in Europa, de beleidsmaatregelen op kamertjes in Den  
Haag. Onderkrissen blijven de vliegtuigen opstijgen. Gedeporteerden kun.-  
nen niet meer protesteren: Velen worden opgesloten of erger in Turkije,  
Marokko 	 degenen die morgenwan de beurt zijn zitten vandaag te  

wachten in Nederlandse politiecellen en gevangenissen.  

De strijd tegen dit staatsracisme moet wat .sans betreft, meer date nu het  

geval is, geïntegreerd worden in de politieke praktijk van links. De  

strijd om de rechten van vluchtelingen moet van een juridisch naar een  

politiek nivo getild worden.  
Niet alleen omdat racisme moreel en politiek bestreden moet worden, ra- 



cirme en sexisme geen uitwassen zijn van dit systeem, maar behoren tot 

•, het politieke instrumentarium van de heersende klasse. De maatschappe-
lijke rijkdom  van het Westen zou genivelleerd moeten worden. En met narr.E 
met hen  die gedwongen zijti te vluchten en  zieh vervolgens : bevi.nden in 
in een vijandelijke omeeving die het Weston voor vluchtelingen on migrar 

ten is 
De vluohtelfnl, in het algemeen iW geen 'objekt' van onze solidariteit. 

Een  dergelijke patronalé houding laten we over aan politici; en andere 

betaalde krachten die hun brood verdienen met  de ellende van anderen. 

Ynteáe;:deel,, iedere vluchteling heeft ccn verhaal, en ieder verhaal be- 
vat de belangrijkete elementen van de jon,;ste ge:;c:riedeYii.s van het groot 

ste deel  van de uereldbev o].kine. 
-Ile weten dat het onmogelijk is om binnen de bestaande siachtsverY: -Quíiinge:t 

tot werkelijke oplossingen te komen. Wij willen ons niet laten leiden 
door wensdenken. Dit Is den ook niet meer dan een bescheiden bijdrage. 
Maar uitgaande van onze geschiedenis, positie en praktijk onderzoeken 

we de mogelijkheden om een militer.te praktijk te  ontwikkelen op boven-
staande thema's, 

 Dat het uiteindelijk om een wereld gaat zonder onderdrukking, uitbuiting 

• en verbá.fti.gin;;, zonder racisme en sexi.:;mp is .  geen pathetische geloo#'s- 

1  belijdenis,  maar de kern van het socialisme  zoals wij  one dat voarstelle 

De vrae.g is echter hoe de stop,,Ers op die  weg  eruit  zie . Tegenstellingen 
blijven toenemen, minder mensen krijgen meer mogelijkheden.  Je zou denke 
dat dat leidt tot spanning, zelfs verzet, maar we moeten konstaterón dat 

de kontrole  over de 'geest een nieuwe gevatlgeais is geworden. 
,-- 	

. 

Terwijl de verschillen tussenmeer of  minder  arr.:, meereer of minderminder  ver-- 
,_ 

 

volg  niet vervagen maar in rap tempo aangescherpt worden, heeft verzM- 

iaeld links er in de geschiedenis nog nonit zo  belazerd voorgestaan als 
nu. Sociale strukturen 'zijn vEt`bx'G ►kkcl.d, organisaties veY': p.i.iritei'd, idee 
len lijken .i?eet:+et, net cloe7, is diffuus. Zonder hoog van de toren te wil-

len blazen zullen we als links radikale er revoSut:to,t;:.ir e  1)-weging rraete 

pogen weer iets mat elkaar op te bouwen. Militant verLet k an daarin een 

belangrijke rol spelen, hel, kar:  de vi.nz;er op de  zere plek leggen. De eer 

ste stap zit den in de herkeo.zi.ng., de opluchting dat er iets gebeurt. 

De  volgende stappen zijn veel moeilijker. We zijn allemaal produkten vat: 
deze  maatschappij.. Indiviciva].i.eten, ieder voor zich en haar,  wel met ide 
len en woede, maar het omzetten in een geeerne lijk perspektief zakt toch 

vaak  dagelijks weg om het gevecht om een persoonlijk perspekti.ef, iets 

wat  j$mrnergenoe; vaak niet hetzelfde is. 
Toch willen we het  aangaan, niet  tegen beter weters in, wij weten heea.goe 
dat militante aanslagen alleen niets opleveren.  Een, twee, drie keer eer 

spectaculaire aktie verandert op zich ook niets. Wij zien heg  als  een 



bijdrage aan meer daden, ideeën an diskussie.  
De uitwijzingsmachine draait niet  vanzelf, maar wordt  draaiende  gehoude:  

door  mensenjagers en sohrïgtafelnoordene,ara. En  zo willen we ze ook in  
het openbaar behandelen: Het apparaat zelf blijft niet langer buiten sc'.  

Vials  ay eerder gezegd: de strijd van de vluchtelingen moet van een jur:  
d.i.sch near  een  politiek  nivo getroriceh worden, Dat betekent dat het  'trite  
telinSenbeleid uit  handen van politie,  msrechaue,eee en justitie getrok-  
ken moet worden. Dat de gedwongen vestiging in kampen beef.rfdigd moet vro3  
'den, de vreemdelingenbewaring en de speciale gevangenissen  opgeheven en  
gesloten  moeten r'rorden.  
Asiel.zcekers/sters moeten  vrije toegang  tot onze maatschappij hebben.  
Dat betekent  dat ze kunilen beschikken over alle  noodzakelijke  financië'_  
juridische, sbcuale, eduka,tieve en medische Ytoorzienin;;er:. Dat zijn de  
minimumvoorwaarden. . Verder gaat . het er  . om de  definitie van  het  begrip  
vluchteling te  veranderen. Te pol9.tiseren. Sexe-;.pec3.fieke vlLehtgrortdei;  
els verkrachting, gedwongen  verhuizingen, oorlog en vernietiging van de  
zel.fxoorxienende ekonom:i.eëm moeten worden erkend.  Het  begrip ekonomische  

vluchteling  moet  worden geechrapt en de  r,tensen krijgen bij binnenkomst  
bijstand van deskundige juristen om ven. de SHELL,  AKZo,BRUY;dZESL, PHILIF  
enz. oen schadevergoedingsprocedure  te kunnen.starten namens henzelf en  
de rest van de achterblijvende vluchtelingen. (geintje!)  
Armoede moet een erkende vluchtgrond zijn. De oplossing daarvan ligt nie  
in het terugsturen, maar in een fundamentele wijziging van de á.nternatir•  
nale e).oxiomieck^.e orde.   . 
Tot  die tijd  zullen wij  het deportatiebeleid saboteren  en aanvallen!  

Met  vriendelijk  groeten,  

RARA  
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POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME 

ANTI-IMPERIALISME: AANSLAGEN IN MAART 1990 

Op 19 maart  werd bij twee kantoren van de Marechaussee in Arnhem en Oldenzaal 
brand gesticht. De verantwoordelijkheid voor deze aanslagen werd opgeëist door de 
groepering Revolutionaire Anti Racistiese Aktie (RARA). In het maandbericht van 
maart werd op deze acties commentaar gegeven. 
Op 26 maart werd een brandaanslag gepleegd op het ministe rie van Justitie te Den 
Haag. 

. In diverse persbe richten werd 
gesuggereerd dat de acties 	 alle door RARA waren 
uitgevoerd. Onderstaand een ko rt  commentaar op de aanslag in Den Haag 

MINISTERIE 

De aanslag tegen het ministerie van Justitie werd geclaimd door de groepe ring 
"Revolutionaire Anti Racistiese Aktie - Crespo Galende". * Hoewel het duidelijk is dat 
deze aanslag in het verlengde ligt van de acties in A rnhem en Oldenzaal, mag er niet 
zonder meer van worden uitgegaan dat er sprake is van dezelfde dadergroep. De 
stijl van de claimbrief verschilt wezenlijk van die van de verklaring naar aanleiding 
van de aanslagen op 19 maart. In de claimbrief wordt de aandacht onder meer 
gevestigd op de "bajesstrijd" en de hongerstaking van enkele Spaanse terroristen, 
een aspect dat in de eerste brief niet aan de orde kwam. Ook de aanvulling 
"Crespo Galende" achter de naam RARA wijst in de richting van een andere groep. 
Wel is duidelijk dat de daders van de aanslag tegen het ministe rie van Justitie, net 
als de daders van de acties tegen de Marechaussee, aanhangers zijn van de anti-
imperialistische ideologie. Het actiethema en de ideologische rechtvaardiging van de 
actie sluiten volledig aan bij  het gedachtengoed van deze st roming. Gezien de 
diepgang van de claimbrief kan worden gesteld dat de schrijvers ongetwijfeld 
gerekend kunnen worden tot de kleine kring van prominente anti-imperialisten 
binnen "De Beweging". Overigens is het opmerkelijk dat de opstellers van deze brief 
toen nog niet gepubliceerde passages citeerden uit de ver klaring die werd 
uitgegeven naar aanleiding van de aanslagen op 19 maa rt . 
Kennelijk waren zij zeer snel in het bezit van die verklaring. 
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"AL3 JE VREDE Wzi,, ZORG DAN VOOR  RECHTVAARDIGHEID".  , 	, 
1taAdaa bebáen wi 	 • 	

. . . .bracht• ín 
.  

g 	
^ 
een bea eheíQen. korrek•t fd' eange 	hit ^ , ^^Y a^C:Ciax>dle^ vervolg ngebeleilt en het mi.n.iateri e  van justitie  hbu ,.: • kackje van eigen  deeg gspreaanfieerd, We  hebben daarbi$  gemaakt wan wee ez. los.íeve lad ln _ OA on  een `t 	̂t devpra^r, dio., t^e. gev].aate 	e „  en 	e , 	, 	ka ri ^ a hetgebout^. .^ ,: 1. 

ver eng. e  van de aktie "'' '+^ `- . .mat toon d•lowt, een week 	 a^1• 	
^^x' :. 

• . 	, 	• 
^ 

. 	
.• ...—..^.,..._^.... 	.... ._ . 	-• • ti  

De vernieuwiug aan de buitenkant an dit gebouw houdt>'1.'st o 'pp
.  :
bi;•  

de toegangepoort. Binnen wordt 	d gewerkt aan een herniettwda  

vorageving op het gabied van 	 ale en represgiQ. '  

Aanwijaba-ar bevinden sioh er de erantwoordeli jlren^, ylantzeYe sit  
stratagem van een misdadig asielbeleid, vZuahtelingenYam eni ; ^:.  

aatisee^rde kontro3eains^rumeuten ^ 
samenwetking met ander& leaden Wordt hier eon gskobrdineexd :  

Imatitieel beleid bepaald ter 	 perming van de poli tieke  on eke.   

$ustitie an binnenlandse veiligheid vormen samen #dn van de .  tarxáj,l,  
^—m 

 
waarop de europeee eenwording konkreet plaats.vi:ndt. • •  

,..ri 
 

voorlopig a2uitstuk van de juetitiDls eenwording had de ondex:•  
tekening van dd uLtvo.ezi4ngecvereenkamat op het Bo^;Qngen .-akkoord , 
moetea gi^n. 	

^ 	 .,  

!Soheagen is destijds o  verkenning gegaan met vijf  aan  elkaar. 
gewa.^.agde, lidstaten van ^e LG. Mil  gingen op• pad  set  de ire<ag: 4  ; ̂ : 

hoeveel moeite het kost  die eenwording daadNerl^eli3lc te reali.aeren. 

ties.i,., ca,,ae dus, een  politiek projekt, waarvan  de betekenis .  
veel verder weikt dan de grenzen die bet aangeeft.  
Eat aitistiel va,.n de ondertekening. uiteindelijk te wijten  aéin het 
ontbreken van tegenmaatregelen ten. aanzien van de ispc^ entl.Ns r :• 
i^nmigrat ►iedoroom  vat miljoenen  duitse àurgers"^ tar8: e.tai^ie i'';'=  •` s 	• 
dui,teern.. niet alleen uii^ de DDR, maar  ook 414 b. i ^ tgem^^  ^  

 ` 

zorgde in Nederland  voor  enorme opluchting, Nu boe^.`denje - " 

pro  eateu, die sich op het laatste moment apatapeUpnt *-  ..._ , ; 
gebrek  man  openbaarheid en parti.icipatiie de vergáanderpbpi^0. ;. .^^^ : r 
re ie:^ra•tie die  Scheo.gen inhou4^; ens*, n^.ei:. meer wri.A:.de párlee►enw .' 
tia^ro b3-e ►  bXa gekanaliseerd  te worden: se losten  slob Vanzé],r o . ,;  
Met hele parlemena, inkXnaiet groan-links,  toonde  *,ioh , :..• , ". 
N^rreden. Terwijl het toch eohti niet hun  protest was  SWUM hot  '  

\_-44y4.6.te1 te danken was. Lohl haalde de bewuebe kastar►je uit lietxx.axids 
politieke vuur. 	• 	 .• 

	

 . 	._ 

• 

De .opzienbarende ontwikkelingen in Oost- en midden-europa lQriaea niet.  
de enige reden waarom  het dak niet op het gahenge.nhuis: geaet,,rterd. 	.  
be bouw  stagneerde 'meerderc, palen en de vraag iso>~ d3.e 4i.gen^.i, jk. 
nog wel arkomti•. Sen deel vafi `hey materiaal is  namelijk inaj.ddell,  

al door dé twaalf lidstaten vein e MG  overgenomen. De regpektiete• - • 
xi jke •boos'da ttikken uit de Sche^genovereenkomet warden bijgewerkt  '. 
en gespecii.'iceer`d tot ze als arsanderlá. jke verdragen door do twaalf .  
on.dsr ‘ekend kunnen  worderi, tin al kepri. de kb heti verdrag over Act ,  
asYa,7.rechu, me,, precise  dezelt4g punten als. be t  Scheu en-akkdord. r•; 
Hoe dan o01:, ofheti huis nu ,pi^,t'Cebouwd of onbewoond ^lijftr het  
iunda_.menv staat. 	 . • 

sat die hernieuwde vormgeving van konurole en repressie, waaraan ,  
hier  gewergt wordt, bel.el:er.A: is wel het duidelijkst zichtbaar op  

hat gebied van de aaielpolit^ek. . 
:.e uitwijzi.nMsmaehine, waarmee  asielzoekers  geko^n!'ronteerd worden„'  
ie de la,atate jaren steeds meer geperi;eotioneerds onder druk ven.  • •  



het minie teri.e van justitie worden 'grenakontxoleR• al door •  

amba„ ssa,, ^àA+z in het land .van herkomst zelf, of door de luoht ,. 	•  
vaar tma.,,staohappi jon uitgevoexd. Da asielprocedure is steeds verder  
v4r'co•rt,• wat inhoudt dat  ambtenaren van juatiti.e via  een komputer-  
uitdra„at bepalen *of  iemand kan  blijven of niet.  Er vindt soh  
aktief opeporá.ngebeleid:`pl:aata s xazaia"s in pe»44Pn# en• ateliarït,  
itxet van nieuwe taarechaussseteame, etcetera. : ~ 	 , .  
!?e hardheid ;v an .,de asielpolitiek heart in  enkels a-eu',^copesa •landen 
een soci^ré beweging `doen: ontstaan;" die ^ protes:t •r ► : di1re te►  prs►ktie`e  
aolidar#,tei.t  net elkaar Verbindt en so de deDDortatisIIIItakt3 jTcez^ 
tenminste en.igesins.. bemoeil.i. jkt. Diverse  militanteak ies- hebben  
.de rsitvoerdera  : hiervan ireoht+streeks getroSfen. `:í -^..   
Onze aktie' VAn vandaag`-li.gt in :het_ verlengde .' aan '.d0 .^ aktie; = die  

vo r.^ge: week door ..RAf;A talon dei i^A^ gedaan is, en ^ ►i j' onderaohrijvera  
de daarin gestelde eisen;  
• vluchtelingenbeleid . uit handen van po]ritl^e, marechaussee .en 

jas•titxe 	:. 	
..• 
•.• 	

. 	' 	• 	: 	: 	- 	•• 
. geen gedwongeu vestiging in kami,en, geen vroemdelingenbewaT  

ri.t► = sluiting van de epaaie,le  gevangenissen .- , : . 
- vri e, toegang voor vluchtelingen tot ellsnoodzákel*jke, tinan- '= 

ail e,. jux~!.d#.eae^ socials, edukatieve en Mediate voorati,eningen •  

- erkenni.ng sexe-zpeoifigks vluchtgronden; s:chrappen  van  bet `.  
- begrip 4akanomiee vkuohteling" 	 • 	.  

,.da  onmenselijk  de behandeling van, vluchtelingen iS, willen rte hier. 
a_ : wog  eens herhaleri. /edereeas, ^'wiens ogen, oren en hart nog .. 

 

enigszins openstaan, Aan het weten. liet ra.aismR en de hypodriaie  
druipen er gewoon ,vanaf. Enerzi jds wordt. er gesproken over ehordaa ;..  
v].sohtel.f•ngen aan onze lrenzea" die «profiteren van dnze ltooraie» • 
ningen+^ terwijl anderzi^ds in_ÉaWverbarid de bezorgdheid uitg^eepro- 
ken wordt - over het. felt N. dat bet r^xropa aan vo7.doanda ^ bevolkingt-• 
aanwas ontbreekt , dat het voortbestaan van de4uropeee bevolking ... 
veiliggesteld moet worden". Westeuropese vrouwen worden dos ,V. •  

premiesen reageexbuiw ► be:wrucrhti.ng gee:timuZeerd ^,o^t kinderen '^a W4-  
van, terwijl ` toch beweerd wordt dat Nederland "voV;isio  Y. •` . ^;. ,  

.flY ^;  

x  
De naQht .en de n►ing:1eur van politie ,een maxe.chautfi'  
aarielpo7►3.tiek  zijn nu al aanzieplS. jk. tie 	

e. 	̂ 

iurope^ee ^ . 
ervoor• tat de ma ooht hog meer in handen van .dezej^tYO; 
liggen komt, en'Marmot'Marmotbi.^ hun aub^akti,avee beoordeii, 
"Wet het ook wordt bet betekent bu tenkanderrt 	'' 
marechaussee over 

 wordt, 
 8ohengeaaackooxd 	̂

 ^^^ .i^;̂ ^ .;. c . 

kae^r;^ttierbi j gaat he.t niet alleen on v^;uahtel.i.nn̂ ing
. 

 to Sermon  

	

7-let tegen g o, egen. men$en^ die volgens: olitieke 	 kri.t4xis.. ^ ^..  
^.. ^togoren a.1s "gevaar3.i jk  si jrn geáa:f inieexd. : dlgkompvttes ^sgi., ;. 
timati.epliaht an koutroles: op 'treat s jn  daaxbijd e tlieurrà^a : . 
middelen«  be  grenzen  worn gewoon van buiten naar^ binnenx, erxABd• ...  
het seaua►taat 8aarvázt  kan niet anders zijn dan ^ peer tti,trri j s^ ^ i 	' 
OM Seer  gevangenen .'. O .deze ontwikkeling wordt. al prams  ..ti► , eti 
a.a^ti^t3peerdi hat aantal cehhbY ►  in da afgelopen sa^r ^ ja^ we^i^. an ` 
verdubbe7.d. 4ak der strukt^iuY• van de ba j es en de pearlier-He behandeli,ttg' •: van  
gevangenen daarbinnen.si.jn aangetpaats nieuwe high-tech be ►jassen , ;  

^ i3n en wo^rden ghbouwd:;a ►et specials be'eili..gda^ afdeSingext. °': ° , : ^,   

exma+nents en langdurige iao.lat¢,e' eijn een'vs$tNonderdeal'valu °de :^:' 
behandeling geworáen. -Het l$ tot 'en gekotSrdine9rd .Yent-europeesr!  

beleid geworden, dat tcogen gg^^iigeaen xordt ingezet. Om te voorkomen  . 	. 	. 	. . 	L :  	. , .r.., .. 	.. . 	. 	• 	, 	. 	. 	. r A, ^. 	 •^?^!jnjM,'--̀ ^:^^' 	.. 	._ 	. 	. 	. ....... 	.. 	. .. 	... ., 	s 	. . ^.. . , .. ♦ 	.. 	. 	̂ • . 	 . 	. 	_ 

	

. 	 . 	 .. 	 . .. .. 	 . . 
` • 

._. !'T.•J. 	 . ,  

J.!11.-r•T.•41: 	 1l.i.tt tin y^ 	 . 	 . 	 .. .• 	 . ••I 	,S!lT; .,itT1̂
.Mï /^^ZlJ.RS+^tY.•er.^t.i { 	 r: ... 	 _.... ...._.._.. ^.t,.• 



dat ge4angenes siob  organiseren  ea ea ieder varzát te breken.  

' go, worgt,e strijd var,n politieke geu enen on bi *User in 	• 
gx^oepem►  	laatel to merles, in beer3 ► . wee.-puuxope^ met bard. ben.d .:;  

omflt .
^erdrvkt:. ^ be^ bon^ erutaking, tie aoabti ^'ól door•.,áe eTantgenen ►  

na• GRAM4RA eza POE(r) in t3panSe gevoe^iá wó^rdt, ^ ie #ilervan Oen'  

tufAeit k sooyrbeelds folter i.n . de vorA:iven dwangvoeding en de • ; 
in de 	ontwikkelde "koma.matode', alemede het konaekwent do0aatwis- 
gen van*gs s,trijct, r.ij n' de antwoorden vpn de stoat. 	•.• 	•  
'Pam jean' o: sterf", onder dat cotta sordt bet veraet van gevau.ge.' 

• keer tegas•ieolatiepraktí)ken in veracbil],, de lauden en op ver-  

■ctbill.bnde  senioren geprobeerd het eiN.)geei .  op As leggen.  

Ook bier in baderle►nd.  

De: europese eenwording  Melt de laatste ti $41 een geheel ni,.eupe.  
àyo•ssiek VAsegen. De positie van d heersende klegge in nest- ., 

europa 	door de internationale n^valtkextn.gea in  ail* opzichten 
ve^re^e^k^

:
^i sohdex dat se daar self creel :voOr. hee3'ti boeven doen.  

De ii4 ontwikkelt sioh nu onde^:r Kest-duitee leiding tot *et ekeno- 
kit* es^°politiek maohteb].ok . dat haar drang  tot e^anari.e en onder-- 

werpi •t^dt^ i ka' . ee®e• ver^ult.  
Ale 11. . -o^n^'^i ittront storten w.est-europese bedrijven en bankon  

s1:09 est landen,: =hen so ekonomies en politiek  aan 
ziob , t̂p^ ^ ̂ n•. ^^europege . regeri en verkeren in jubels.tQmmi.ng  
ovew : . 	̂datt e .^?o^rerw3,nnin^yg^ van ^et kapitalismemr er wordt 

 , ^ ^ ̂  ^ 	k̂   

opeenl .. ",`^ vices.ë ^ i,n de wereld'' gesproken, alsof die alleen uit 
bua^opd^' en ' bestaan. Ondanks twee wereldoorlogen ier blijkbaar nog  
steeds slot poor iedereen duidelijk dat .kapitalieme en oorlog  
onverbrekelijk verbonden ai jxt. De oorlog in de drie kont^,n4p^en, .  

• in stand gehouden door aapenQ en ekonomiese aharitege door het - . . 

. xeeten, gaat intussen onverminderd door en  wordt  eenvoudig dook-  
ggezwe en.   
Net kijken  verschillende  problemen itt verschillende  delen Van de  
werelds e sociale en yolitieke gevolgen van de herstrukttrering  
in het 'eaten, e onvermijdelijke veranderingen op politiek en 
ekoz^omies gebied in de Linden van bet "rete1 bestaande socialisme  
en de easgelsende massale  ellende n  de  landen van de drie koriti-  
nenten. maar aan de basis daarvan ligt,nag  altijd  4e ongebroken  
ma4Wvan het kapitali.eties . eyateem.  

Lohter, de. ' diktatuua van bet kapi,taal 1  ie geen oplossing  voor  de  
problemen en behoeftes von de mensheid, noch in het Wooten: nook: .  

- i►n bet Oosten, noob in het buiden .  Net  kapitalisme kan immers atleén  
-bestaan ten .  k.oate  you uitbuiting n vernietiging.
Met  anoialisme is niet dood = het ideaal van een klaseenlozd  maat». 
sohappij, waarin gelijkheid en vrijheid geen  prijs hebbenv blijrt  
voor one rechtoverein stunt 	 : 
Wij bebben in'het  geheel  geen sin ok te  wachten tot het kapitalieme  

aan ei: j'tt , eigen 1og^ke4 ten .onder gaat. 	uitbuiting en vernietiging 
van' eaena an  natuur z3. jn sodanigg,:  dat de noodzaak voor  verzet  leve»e- .  
groot id• ;`.gá s^nhril ;  kontraat hie.rmee ie . eab^ter de toestand  

linxiei'áa:^rwalitei•t ^is 'immers ' dat -: geen' enkele linkse kracht  :tg0men-,  
tee]. i:n staat is on  een serieus antwoord te formuleren op.de ont- .  
wikkelingen ok one been, Met tempo van de herRtrukturex'in,^,^ Europa 
92 e or . deur,• de ontwikkéli.x►go n in Uost-Duxopae bet . de ener.. 
]^i jx^ totaal mn intussen  krijgt de ideologi.ese hegemonie van de  
heertc^nden de kano om Lich weer  te versterken.  ' "Bocsia^.e markteko» 
noaie en "demokrati.e" ti. jn de 1.euaen, die nu nog meer als universe..  le  waarden worden voorgesteld. lij moeten dienen  on de verantwoor-delijkheid voor wereldwijde  uitbuiting en voor fasoi,sme te vex-  slaieren.  

a•• ... .r...••16.11.•■•••••••••••••.••••• 	i..•... .. mkal..•.. •• 	 .... 	 .^•..W 



^^^ 

JV, 

de sullen de handen op ettw 	moete • slaan en, uitgaande 
ven de rein. situatie, een duidel^.jke',^^ átegte`moeten out- 

 wikkelen on door  dote  hegemonie been te ^réken, 0ut door alle  
vareo,i.pppering, . individuali.gering en sDdthi.e been weer een  
pereppektief op: verandering  "•te 1)eveohteei; ' Naae1- a1 het nood- 
zakelijke .-en  vaak ondankbare- politiek, work, denken wij dat  
militante aktia een noodzakelijk onderdeel,  is  van die strijd.  
tij si^n eon uitbreiding  van  de politiekq,dsogelijkheden. 
In de-huidige situatie, aarin  onze kraoh nog relatief zwak 

 wij se  gebruiken  om grenzen te stellen te breken
met  de paoifikatie en:machteloosheid, en om ruimte te achep-  

ppen voor-verandering, do zullen de dingen weer in hun  ware 
 konteket moeten plaatsen:  

Hier hebben wij  met onze aktie een  bijdrage  aan willen leveren.  
• 

YuLDTlONA2:E$ ANTI  B.A•C16TIBSE  

*Qapp ^ fialel^ïe' 	r 	• • . • ' . . 	• . .  

ureapo Galende•: .•ward .  op. 19 jura. 1961 na meer dan 100 dagen  
hongerstaking door de spaanse *teat  vermoord.  
Net deze hongerotaking door gevangenen van de GRAPO en POE(r)  
was deattlde bevochten dat de gevangenen bij elkaar geplaatst  
werden. In de jaren daarna zijn zij, mede onder druk van het  
westei ropeee beleid., langzaam maar Beker weer van elkaar ge..  

ieoleerd,  
Op,  dit monant voeren d a gevangenen in Spanje al 4 maanden  

een bongerataki ng om deze isolatie weer ongedaan te maken.  

be spaanse staat geelt echter geen duimbreed toes d a  gevangenen  
krijgen dwangvoeding toegediend en een aantal van hen worden  
kunetastig'in• leven gehouden door de 'komametode'',  
Until aa weeteeropeee .  regeringen hun mond vol hebben over  

schendingen van aeneenrechten elders.  in de wereld, worden in  
West-Europa  telt politieke gevangenen, die atri,lden voor  

reohtttastàige erfsen, . in .  alle stilte vermoord.  

EMIL DM 6ZWE  
eAMENPLAATSING VAN  DE GEVANGENEN VAN DE GtiAPO EN POE(r)  

• 
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ex. nr. 

21. 21. 7G.2. d. d. 9 april 1990 

Aanslag ,  door RARA  

Inleiding  

In de vroege ochtend van maandag 26 meert  1990 vond 
bij het Ministerie van Justitie door plaatsing van 
een geimproviseerd explosief brandstichting plaats, 
die een behoorlijke schade aanrichtte. Blijkens een 
persverklaring van de actiegroep Revolutionaire Anti 
Racistiese Aktie "Crespo Galende" is de aanslag 
gepleegd uit protest tegen het Nederlandse 
vluchtelingen-  en vreemdelingenbeleid. 

De aanslag tegen het Ministerie van Justitie  

Het heeft er alle schijn van dat vanuit de anti-imperialistische 
stroming binnen "De Beweging" een campagne gestart is tegen het 
vluchtelingen-- en vreemdelingenbeleid van de Nederlandse 
regering. De aanslag tegen het Ministerie van Justitie ligt in 
het verlengde van de aanslagen tegen de Koninklijke Marechaussee. 
Toch mag er niet zonder meer van worden uitgegaan dat het hier om 
dezelfde dadergr^oep gaat. De afstandelijke toonzetting en het 
gebruik van de aanvulling "Crespo Galende" bij de naam RARA kan 
betekenen dat het om een andere groep gaat. Bovendien wordt in 
deze claimbrief ook de aandacht gevestigd op elementen die in de 
eerste claimbrief niet aan de orde kwamen. 

Wei is duidelijk dat de actie bij het Ministerie van Justitie 
afkomstig is uit de anti-imperialistische stroming binnen "De 
Beweging". Het actiethema en de ideologische diepgang sluiten 
zodanig aan bij het actuele gedachtengoed, dat verondersteld mag 
worden dat de opstellers van de claimbrief tot de de kring van 
prominente anti-imperialisten behoren. Hiervoor pleit ook dat zij 
kennelijk de claimbrief ven de acties tegen de Koninklijke 
Marechaussee al voorhanden hadden terwijl die nog niet 
publiekelijk bekend was gemaakt« 
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GEMEENTEPOLITIE  (' 0-PAvENHAGFc  

INLICHTINGENDIENST 

nummer:  921-256  
datum  •  26 mflart 199n :  

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

' s-Gravenhage".  

'Datum bericht: 26 maart 1990 	JBi1age(n)s Evaluatie: 

$,treft: BOMAANSLAG MINISTERIE VAN JUSTITIE  

Op maandag 26 maart 1990 te 04.20 uur vond een explosie 
plaats aan de achterzijde van het Ministerie van Justitie. De- 
ze zijde,gelegen aan de Schedeldoekshaven,ligt niet direct in 
het zicht van de portiers. Gebleken is dat men in een aan deze 
zijde gelegen verlaging ten opzichte van het trottoir, kenne-
lijk explosieven had geplaatst. 

Direct na de ontploffing ontstond er een kleine brand in 
de aangrenzende kamer. 

Schade: 10 ruiten, wat brandschade en een duur fotocopieer- 
apparaat, totaal ong. Fl. 3004000,-. 

Bij het ANP, het Parool en de Volkskrant kwam een claimbrief 
binnen. In deze brief staat vermeld dat een afsplitsing van 
RARA 	zich noemende de Revolutionaire Anti Racistiese 
Akti.egroep "Orespo Galende" de bomaanslag opeist. 

De actiegroep maakt via de brief bekend de aanslag te heb-
ben  gepleegd tegen "het misdadige asielbeleid"van Justitie. 

Zij deelde verder mede 2 explosieve ladingen te hebben ge-
bruikt, in samenhang met een tijdvertrager. 

In le instantie werd duidelijk dat er inderdaad sporen zijn 
van 2 explosieven. 

Grespo Galende eist in de brief een vluchtelingenbeleid 
dat niet in handen is van de politie en geen gedwongen vestiging 
in opvangcentra. Verder eist zij vrije toegang van vluchtelingen 
tot alle voorzieningen en schrappen van het begrip economische 
vluchteling. 

Op maandag , 26 maart 1990, ongeveer een half uur voordat de 
explosie plaats vond, kwam er telefonisch een melding binnen bij 
de meldkamer van de Haagse politie. Dit bericht was zéér zwak. 
Een stem sprak 3x "bommelding";"ontploffing" en "ontruimen". Er 
werd niet op vragen van politiepersoneel gereageerd, de indruk 
bebtaat dat er een bandje werd afgedraaid. Geen plaatsaanduiding, 
geen reden,geen tijdstip werd vermeld. 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 
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 éntelaaitslagen.opit, 
k  iie"rbandeii met;aajsv  
'Week 'op ,twee mare -' l 

èt" C^Dlombiaiteb ' die :lA.f  
é]tking van 000a 5 

Yi[t   tM1^;^  19é1ukk%,pWi^r:  8gemt  
4eiageerdea,miniàjt)r ^ 
a^ boniaans l 	"` ` tt ss•,^:•ï^ k,^ b'v^ {r li^l^ ^. . 

ve 	Y, n Ie ontietzoe^ 
 De' vbiwaehttitgladat.di ook vandaag.nog tee,' 

sing actiegroep  ara. claimt  bomaanslag  

':'Van eet onzer'verslaggevers 	bruik is gemaakt van twee explosief  
DEN HAAG a• Een afsplitsing van de ve ladingen met een tijdvertrager.  

-actiegroep Rara; de: Revolutionaire De Haagse politie bevestigde gister  
tinti'Racistiese Actiegroep 'Crespo  avond dat de sporen van twee ex-
`Galende heeft de bomaanslag op- . plosieven zijn aangetroffen. Een  
geeIst,die gisterochtend vroeg op tijdvertrager is niet gevonden.  
het ministerie van  justitie in Den , De ontploffing vond, zoals in de '  
Haag werd geplaegd. Ondermeer  in  brief werd vermeld, plaats bij de  
een brief aan het ANP zegt de actie- . reproductie-afdeling van het minis- '  
groep dat: de' aanslag is gepleegd terie. Deze ligt aan de achterzijde •  
tegen het .'misdadige asielbeleid' van het gebouw aan de Schedel. 

 van  Justitie..  De  groep meldt dat ge- , dbekshavenr Er sneuvelden een'.  
I. tiental ruiten en er onstond een  

brandje dat snel werd geblust. Nie  
' mand raakte gewond. Onder meer  

doordat•'' een dure , kopieermachine  
wlirdi verpield,. beknopt de. schade i 

~rond driehonderdduizend gulden..  s  
' In ,hettgebouw. wdrdt volgens de;  
actiegroep gewerkt• aan ;,een her- r  
nieuwde tomgeving op het gebied: 

`:varr controle 'en.agressië tegen::  
asielzoekers!,;•:';.?...:; i ,:. , ; . i  
Gres Galende eist in de brief een  
vluchtelingenbeleid dat niet in han-,,  

`. den:van de.'politie is en geen 'ge  
tdwongen'vestiging ;In-  opvangcen-4  
I'tra:.:Verder vrije;toegang van vtuch-:  
F.telingen tot: alle voorzieningen en  
schrappen van het begrip economi-.,  

}'sthe vluchtels 	 "  
:1 De explosie bij justitie was rond vier :? 
l,uurin de morgen aangekondigd in)  
?^telefoorttjés aan het ANP en de poli- i  

tie. De `waarschuwing was ' echter?  

`slecht' hoorbaar en de plaats waar  

de bont' een  half  uur later`zou ont.  
ploffen was er niet uit op te maken.  

redactie 	 •  
DEN HAAGnsdag 

lutionair+e tata-racistische actiegroep 'Graspo
di 

 Galen 
gisteren in een expresbries de verantwoordelijkheid•  

e bomsen lag op het ministede van Justitie opgeëist.  

jp, adie zichzelf van, dus een. politiewoordvoer-  
aan  afi[eeplitatt, laat ster 	:..  

__ ultt o 	moe. • 
^' ^'-'Nedellatidsel^' Surveillerende ., agenten 

 . F- ^,f,e 	r • 	hoorden 'de ; knal en zagen  
r ir.•rookwolken. Zij vroëgen di 

0.4.A tt tkcra1O) S n tefet=,assistentie • en alarmeer-.. ', 

•J:. t• ; 	.: den de brandweer: Door de  
tieneemt.detq explosie:braken tientallen ra-  

ittett heeftii tmen van het gebouw. aan de  

yr 
 

10iihezeheuw'op■ ''•er. Schedeldoekahaven. Er ` ont=  

 plo r  (, o - N ^ ®vroegte'  t; t  a ap
el  p lets vuur vatte Dit  rgek in 'Me vroegte stapel 

s ZenAndfmurtjeudaard,4,4kon vriSjjwel.direct worden ge-  
; 1.!  1.04,7.tatket Ben  kopieerapparaat op 

:± de repro-afdeling moest het >  
-toontje bituien gékb ,  echter ontgelden. 	- ,. 

..^tttbësidjè' roeit ^i►eel  
rins o 	'sàfge- "' , In totaal werd voor drie ton 

• ' ,,Bomroef, ont . schade aangericht. De Haagse 
on offirit • ►liten'=' ' politie' Is -nog bezig met  spe- 

de  p woorden:.;,De renonderzoek. Galende was  

lek;waar de•ont • een Spaanse activist die in  
zou plaatsvinden: .1981 door een hongerstaking  

oDden we niet verstaan,. al-  om het leven kwam.  



! . De, na de .explosie ont 	brandweer . danig parten  
stane brand binnen het mi- . speelde. • (Foto Jos van  

^nisterle•van Justitie ging ge- Leeuwen)  
paard, met.veel rook .die de •  



.ti79AM!F#4,+i^ 941  
á1Ï41:it ' • ;;' .':{ , 	si 	ár^  z.g. leermachine verloren.: De . to.  
`aoBpIrd 	 în a tale'schade.is. geraamd op drie 
een ganget^je;langs liet' 	r•ton -De enige aanwijzing die 
MiinïtNa?d dntplbffzn patlege/is ; • /.de Haagse politie heeft over de  

t ttiftilif44enkelefr ten".0 elk-In,„ daders is 'een telefonische  
oft•g.:e cplóaie:-die.  tot'S prandi•maar de béandwëer die `, '.tyraarschuwing die rond vier 

 s ave . omtrek'Rte horaresnel ter! plaatse wàs, wise het uur binnenkwam op de meld-  
gitétivel ;tietit 	tilt >n vuut.1hbnkelg; . rhinuÍ Mondde

e
r ,kamer: 

 ó O k 
 het

eén lsiP in Dlee 
bofi46ftetig eên.7 kósfbare .kb ' toontje.' Er werd voor'de hoorn'  

een "cassettebandje afgedraaid,  
waarop een grotendeels oever-

' staanbare boodschap was inge-  
sproken. Wel was duidelijk het  
woord ,,bommelding" enkele  
keren te horen, evenals de  

•woorden „ontruimen" en „ont-
ploffen". Door het geruis van  
de opname was de rest onver-
staanbaar, zodat de politie  
geen enkel idee had, waar de  
bom• zou  afgaan  en  dus  ook  
geen actie kon ondernemen.  
Over het motief achter de aan-  
slag tast de politie volledig in  
het duister. Het ministerie van ' 
ustitie•draagt naast de norma-  
le strafrechtelijke taken onder  
meer de verantwoording voor  
het vreemdelingenbeleid van  
de regering.  

it 	 dle:.In brand vlogen;  
t..^.34, 	 l': ,.. .n. • 1 	• 	 FOTO: ANP ' • . 	,  
ju titie . . _

aanslag 
 

voor de bomaanslag. . ' 	.  Pagina 9: Ooggetuige zag  
• FOTO:RINUS•  SLJERENDRECHT • ,enorme lichtflits  



aanslag bi  
stitie  op  

: vam 	 " ;? : =: 	door ,kaclaíne en hypocrl- 
DEÏ ; . liAA 	'Een bonaansmg.'; sie". Als gevolg van de Europese een. 

éli•het niiniste lesvan Justitie:,: wording ontstaat een  klimaat van „bui- 
t in 	aad 1ë in een hij de Volkskrant • tenlanderIie Amen",  zo stelt de groepe- 

pamflet opgeëist doer de anti- ring in haar pamflet. . 
e groepering RARA. De boni , De naam van de  groepering  refereert  

veroorzaakte een schade van drie ton. aan dem 1981 overledenJuanJoseCres- 
„^ :• ' ..' 	 t 	po. Hij was lidvan de• extreem-linkse 

ontplofte' maandagàchteind Spaanse verzetsgroep Grapo..,Crespo 
om tien voor half vijl. Er ontstond vol `:stierf na een hongerstaking van tachtig 

. gene, de. politie een kleine`:brand. De dagen. Hij wilde tijdens zijn gevangen-
politie heeft hog,geen spoor; van. de da-- schap afdwingen dat hij bij ande re  gede- 
dera: `^ ;; , • r.. ,• . ` ° r . = titreerde leden van Grapo zou worden  

Beps • half.: uur :  voor 	ontploffing  geplaatst, . 	.  de Haagse pblitie een telefoontje, ;  • Afgelopen vrijdag werd het gebouw  
• werd gewaarschuwd . voor een van Rijkswaterstaat in Den Haag ont-  

m Die meldu gwas volgens de politie ruiend na een anonieme bommelding.  
tnauvielijIni te verstaan: Aileen de woon-:+ Daar trof de politie na een urenlange 

n: , iommeldipg, ontruiming en ont= . • speuractie niets aan. 
den" waren duidelijk•te dnderschèi : ' • Eind 1989 vonden in Den Haag enke- 
n;!eldus. de politie. 	 le aanslagen plaats op Spaanse diploma- 
De' 	ring die zichzelf"Revolutro- 'tieké vestigingen. De politie vermoedt 
ire^ acistiese Aktie, Crespo Ga- dat de Baskische afscheidingsbeweging  e noemt, heeftia. haar pamflet mee- ETA: achter die aanslagen zit. Ze sluit  

gedeeld dat de hont een protest is tegen daarbij niet uit dat de ETA is geassis-'  
het  vreemdelingen-en, vluchtelingen ' . teerd door in Nederland wonende sym-
beleid'vanustitie. _:• pathisanten. De daders van die aansla- 

Volgensde groeperingworden vluch .gen zijn nooit achterhaald.  
:•tulingeii inde lidstaten van de Europese ,: De, actiegroep RARA stelde zich en-
Gemeenschap onmenselijk.. behandeld •, kele jaren • geleden verantwoordelijk  
en wtírdt het justitieel beleid in de. EG voor een aantal brandstichtingen bij de  

groothandel Makro. Dit gebeurde uit  
protest tegen de .aanwezigheid van  
SHV, het moederbedrijf van Makro, in  
Zuid-Afrika: /Wat enkele vestigingen  
yen Makro ware* afgebrand, trok SHV  

uit .:Zuid-Afrika terug.  
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Afsplitsing  Malta  
eist aanslag op  
DEN HAAG - De bomontpiof  
fiag vannacht bij het Haagse  
ministerie van justitie is in  

een brief aan Het Parool opge-  
èist door de Revolutionaire  

Anti-Rasistiese Alrsie 'Crespo 
 

Galende, een afsplitsing van:  
Ralia. Galende werd in 1981 . 

'na een hongerstaking door  
de Spaanse staat vermoord'.  
aldus de brief:  Pagina  3  
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Bomaanslag  
op ministerie  
vin justitie  
(Van een verslaggever) 	r 
DEN •HAAG - Onbekenden  t 
hebben vannacht rond half  

vijf een bom tot ontploffing  
gebracht aan de achterzijde  
van het ministertevan  justitie  
aan de Schedeldoekshaven in 
Den Haag. Er ontstond een  
klein brandje. tientallen rui-  
ten sprongen en het interieur  
van een kantoorruimte van  
justitie werd vernield.  

De ontploffing werd vannacht I  
in een telefoontje aangekondigd I  
bij 'de Haagse politie. "Om tien  t 
voor bier, een half uur van tevo-
ren, kregen we een heel onduide-
lijk telefoontje met veel ruis,  
waarin de woorden bommel- r  
ding, ontruiming en ontploffing  
vielen," aldus een politiewoord- 1  

voerder. 	 ^• 
"Waar de ontplofing' zou  i• 

plaatsvinden werd uit dat tele- 10.  

foontje echter niet duideli Mo- he  

gelijk was het een bandje of eelt in  

de beeller  op  een andere er ve  
geprobeerd zijn stem te verdraai- 
en." 	 ter  

De politie heeft geen idee wat di `  

de reden voor plaatsen van ir 
de bom. kuis. 34in;gewgest- 

ov.  
we  
na  

• 

L 
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RARA-AANSLAGEN 

In de vroege ochtend van 13 november ontploften explosieven bij de woning van de 
staatssecreta ris van Justitie, Mr. A. Kosto, en in het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 
De aanslagen werden in een tien pagina's tellend "Kommunikee" opgeëist door de 
"Revolutionaire Anti Racistische Actie" (RARA). 
De claim opent met een lang overzicht van ontwikkelingen en gebeurtenissen in 
Nederland en elders in Eu ropa waaruit, volgens RARA, blijkt dat in EG-verband 
systematisch wordt gewerkt aan maatregelen en reg elingen om asielzoekers en 
vluchtelingen te weren. De waag hoe "de xenofobie van de politiek tot wasdom is 
gekomen" wordt als volgt beantwoord: RARA geeft een schets van de  Internationale 

 politieke en economische situatie die zich kenmerkt door toenemende welvaart op 
het noordelijk halfrond en negatieve economische groei op het zuidelijk. De Verenigde 
Staten en de Europese Gemeenschap hebben er, bij gevolg, alle belang bij een zo 
restrictief mogelijk toelatingsbeleid te voeren; internationale politiek, aldus RARA, 
bepaalt de spelregels en marges voor nationaal beleid, beleidmakers zaaien 
vreemdelingenhaat en oogsten passieve instemming. De  claim  mondt uit in de 
volgende eisen: 
"Kern is dat naast oorlog, milieurampen en sexe-specifieke vluchtgronden, armoede 
een erkende vluchtgrond moet zijn. De oplossing ligt niet in het terugsturen van 
vluchtelingen, maar in een fundamentele wijziging van de inte rnationale economische 
orde. Op weg daarheen moet: 

het vluchtelingenbeleid uit handen van politie, marechaussee en justitie 
geen gedwongen opsluiting in kampen, geen vreemdelingenbewaring, opheffing 
van artikel 18a dat het mogelijk maakt vluchtelingen vast te zetten 
vrije toegang voor vluchtelingen tot de noodzakelijke financiële, ju ridische, sociale, 
educatieve en medische voorzieningen." 

In een soort  post-scriptum worden gelijkgezinden opgeroepen om toch vooral de 
moed niet te laten zakken, ondanks de crisis waarin revolut ionair en radicaal links 
verkeert. De verklaring eindigt, na de verzuchting "ook wij hebben 'het' antwoord 
niet" met de uitnodiging aan geestverwanten om op uiteenlopende manieren de strijd 
voor een andere toekomst gezamenlijk te voeren. 

Voorgeschiedenis 

RARA manifesteerde zich voor de eerste maal in september 1985 met een verklaring 
na de brandstich ting in de MAKRO-vestiging te Duivendrecht. Daarin brachten zij de 
aanslag niet alleen in verband met het verzet tegen het apartheids-regime in Zuid 
Afrika maar ook werd een ruimere context geschetst van strijd tegen 'het wereldwijde 
imperialisme". 
Er zouden meer aanslagen op MAKRO- en SHELL-vestigingen volgen, eveneens 
opgeëist door RARA, althans door activisten die zich van het acroniem bedienden. 
In april 1988 resulteerde het langdurige opsporingsonderzoek in de aanhouding van 
acht verdachten - van wie er tenslo tte één werd veroordeeld - waarmee een 
voorlopig einde kwam aan een reeks aanslagen vanuit het zeer kleine segment van 
de politiek-activistische beweging dat zich richt tegen de "kapitalistisch-
imperialistische' maatschappij ordening als zodanig. 



(Brand)bomaanslagen op kantoren van de Koninklijke Ma rechaussee te Oldenzaal en 
Arnhem en op het Ministerie van Justitie in april 1990 - p rotest tegen het 
Nederlandse vluchtelingen- en asielbeleid en opgeëist door RARA - maakten duidelijk 
dat een groep Nederlandse activisten nog steeds bereid was om, g rondig voorbereid 
en in koele berekening, extreem agressieve middelen te hanteren. 
In de visie van RARA was de keuze van het nieuwe actie-terrein consistent met de 
MAKRO- en SHELL-campagne. In de daim die werd gepubliceerd na de aanslagen 
in Oldenzaal en Arnhem staat vernield dat met deze acties hooguit accenten worden 
verlegd maar dat zij logische consequenties zijn van hun eerder ingenomen 
standpunten. Het is de vraag of in de loop van zes jaren steeds dezelfde personen 
hebben deelgenomen aan de voorbereiding en uitvoering van RARA-acties. De 
claims vertonen - in ieder geval, qua opbouw, spelling en taalgebruik - opvallende 
verschillen. 
Het is denkbaar dat de leden van een groep bij toerbeurt  de verklaringen hebben 
geschreven. Niet uitgesloten is dat er sprake is van (een) groep(en) daders - die zich 
van de aanduiding RARA hebben bediend - van een wisselende samenstelling. 

Het radicaal-linkse blad "Konfrontatie" van juni  jl.  publiceerde een vraaggesprek met 
een anonymus, die namens PARA zei te spreken, waarbij deze verklaarde dat zijn 
groep de politieke praktijk had verlegd van de apa rtheid naar het vluchtelingen- en 
asielbeleid en dat RARA "militant verzet" zou blijven beschouwen als een legitiem 
middel om vraagstukken te politiseren. 
Nu ook in Nederland de relatie autochtonen-allochtonen gezien de achtergrond van 
het geweld tegen vreemdelingen in Duitsland een prominente plaats inneemt op de 
agenda van het politiek en maatschappelijk debat, zouden de recente aanslagen in 
de visie van RARA, een bijdrage kunnen leveren aan het mobiliseren van de publieke 
opinie. 
Het effect lijkt echter tegengesteld. Organisaties van en ten behoeve van migranten 
en de media hebben praktisch unaniem afwijzend gereageerd; de berichtgeving 
beperkte zich grotendeels tot het 'mysterie' PARA en de aanslagen zelf. Een 
uitzondering vormt het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV), dat 
bestaat uit militante activisten die hun sporen in de plaatselijke kraakbeweging 
hebben verdiend. In een persverklaring houden zij staatssecretaris Kosto voor dat hij 
de actie over zichze lf  heeft afgeroepen. 

Verwachting 

Vergelijking van de recente met de eerder verspreide claims na de aanslagen in het 
voorjaar van 1990, leidt tot de vaststelling dat de eisen, qua formule ring, praktisch 
identiek zijn. Punt van overeenkomst is ook dat de verkla ringen uitsluitend betrekking 
hebben op politieke beleidsmakers en ambtelijke organen. Er is voorshands dan ook 
geen aanleiding te veronderstellen dat in de huidige RARA-campagne andere 
sectoren van de samenleving, zoals het bed rijfsleven, doelwit van nog te plegen 
aanslagen zullen zijn. 
Het is de eerste maal  dat RARA een persoonsgerichte actie voert. RARA kan 
weliswaar stellen dat tijdig is gewaarschuwd en dat de staatssecretaris de 
belichaming is van het Nederlandse vreemdelingenbeleid, terwijl de investeringen van 
de multi-nationals SHV/MAKRO en SHELL niet in verband konden worden gebracht 
met een specifiek individu. Feit blijft dat een grens is overschreden. In het eerder 



aangehaalde gedeelte van de claim, waar de c risis van revolutionair en radicaal links 
aan de orde komt, stellen de scribenten vervolgens dat het "waarom" van deze c risis 
moet worden gezocht in 'het geloof in de wetmatigheid van het (militante) linkse 
gelijk". 
Het is aannemelijk dat zij ook slachtoffer zijn van deze illusie. De daaruit 
voortvloeiende frustraties en de constatering dat de aanslagen het beoogde doel niet 
hebben gerealiseerd, doet veronderstellen dat nieuwe gewelddadige ac ties contra 
personen en instellingen die  ion  prominente rol vervullen bij de bepaling en uitvoering 
van het vreemdelingenbeleid, niet zijn uit te sluiten. Een reactie daarop van extreem-
rechtse zijde evenmin. 



ANP018 4.BIN 79 046 FC 
BOM N; GROOTSCHERMER-BOM-KOSTO 

Bom ontploft bij woning staatssecretaris Kosto (1) 

GROOTSCHERMER (ANP) - Tegen  een raam van de woning van 
staatssecretaris A. Kosto van Justitie in Grootschermer is 
woensdagochtend rond 04.00 uur een bom ontploft. Volgens de 
Alkmaarse rijkspolitie zijn er geen gewonden. Wel zou er 
„behoorlijke schade"  zijn aan de woning van Kosto en zijn 
echtgenote, directeur van de dienst Welzijn in Alkmaar. 

De explosieven waren ruim een uur tevoren in een tas ontdekt. De 
politie was juist doende alle woningen in een straal van honderd 
meter in de omgeving te ontruimen, toen het verdachte pakket 
ontplofte. De EOD zal de restanten van de explosieven onderzoeken. 
Volgens de eerste inschatting van de politie gaat het om „meer dan 
een vuurwerkbommetje". Aan de tas was een brief bevestigd. 

(w.v.). 

130432 nov 91 

ANP019 I  BIN 79 046 FC ' " ' 
BOM 0; GROOTSCHERMER-KOSTO-BOM 

Bom ontploft bij woning staatssecretaris Kosto (1) 

GROOTSCHERMER (ANP) - Tegen een raam van de woning van 
staatssecretaris A. Kosto van Justitie in Grootschermer is 
woensdagochtend rond 04.00 uur  een bom ontploft. Volgens de 
Alkmaarse rijkspolitie zijn er geen gewonden. Wel zou er 
„behoorlijke schade" zijn aan de woning van Kosto en zijn 
echtgenote, directeur van de dienst Welzijn in Alkmaar. 

De explosieven waren ruim een uur tevoren in een tas ontdekt. De 
politie was juist doende alle woningen in een straal van honderd 

e•• meter in de omgeving te ontruimen, toen het verdachte pakket 
• ontplofte. De EOD zal de restanten van de explosieven onderzoeken. 
- Volgens de eerste inschatting van de politie gaat het om ,,meer dan 

een vuurwerkbommetje''. Aan de tas was een brief bevestigd. 

(w.v.). 

130433 nov 91 

ANP020 1 BIN 30 885 FC " ''  
BOM; DENHAAG-BOM-JUSTITIE 

Ook bom ontploft in het ministerie van justitie in Den Haag (1) 

DEN HAAG (ANP) - Ook in het gebouw van het ministerie van justitie . 

in Den Haag is woensdagochtend tussen 04.00 uur en 05.00 uur een 
bom ontploft. Er is sprake van „enige schade",  aldus een eerste 
verklaring van de Haagse politie. 

(w.v.) 



130506 nov 91 

ANP023 4 BIN 99 046 FC 
BOM P; GROOTSCHERMER-BOM-KOSTO 

Bom ontploft bij woning staatssecretaris Kosto (2) 

GROOTSCHERMER (ANP) - De politie heeft de toegangswegen tot het 
dorp Grootschermer afgesloten en de wijde omgeving van Kosto's 
woning ontruimd. Tientallen politiemensen houden ook journalisten 
op ruim 200 meter afstand. 

Volgens getuigen is de staatssecretaris en zijn gezin door de 
politie elders ondergebracht. De politie wil uit 
veiligheidsoverwegingen niet zeggen waar de familie Koste 
verblijft. Technisch rechercheurs en experts van de EOD onderzoeken 
de naast omgeving van de woning. Daarbij wordt grote omzichtigheid 
betracht, omdat rekening wordt gehouden met nog niet ontplofte 
explosieven. Ook de huizen van de buren van de familie Koste zijn . 

bij de bomaanslag beschadigd. 
Het onderzoek ter plaatse staat onder leiding van de Alkmaarse 

hoofdofficier van justitie A. Josephus Jitta. 
Een woordvoerster van het ministerie van justitie deelde mee dat 

Koste geschokt was over het feit dat zo'n bomaanslag in Nederland 
kan gebeuren. 

130553 nov 91 

ANP024 4 BIN 141 885 FC 
BOM R'; DENHAAG- BOM-BINNENLANDSEZAKEN 

Ook bom ontploft in het ministerie van binnenlandse zaken 

(Nieuw bericht met nieuwe gegevens, vervangt binnenlandbericht van 
woensdag 13 november onder de kop ,,Ook bom ontploft in het 
ministerie van justitie in Den Haag'') 

DEN HAAG (ANP) - Ook in het gebouw van bet ministerie van 
binnenlandse zaken in Den Haag is woensdagochtend tussen 04.00 uur 
en 05.00 uur een bom ontploft. Er is sprake van ,,enige schade'', 
aldus een verklaring van de Haagse politie . Aanvankelijk was door 
de politie gemeld dat de bom was ontploft in het ministerie van 
justitie, dat direct aan Binnenlandse Zaken grenst. 

De bom is ontploft op de tweede etage van het gebouw, in de 
ruimte van de afdeling Voorlichting van Binnenlandse Zaken. De 
schade is tot die kantoorruimte beperkt gebleven, aldus de politie. 
Door de explosie zijn ook de ramen van de kantoorruimte gesprongen. 

De brandweer van Den Haag kreeg rond 04.00 uur een telefoontje, 
waarbij een man kort en krachtig meldde dat er een bom zou 
ontploffen in het ministerie van justitie (herhaal: justitie). 
„Bom, bom, bom, ministerie van justitie'', luidde de mededeling. 

Er zijn nog geen aanwijzingen om wat voor type bom het gaat. Ook 
over de dader(s) of de motieven om de bom te plaatsen, is niets 
bekend, aldus de Haagse politie. Mogelijk is er samenhang met de 
bomexplosie in Grootschermer bij de woning van staatssecretaris 
Koste van Justitie eerder woensdagochtend. 

130611 nov 91 



ANP025 4 BIN 90 046 FC 
BOM 0; GROOTSCHERMER-BOM-KOSTO 

Bom ontploft bij woning staatssecretaris Kosto (3) 

(ANP) 	De woning van de familie Kosto is volgens de 
politiewoordvoerder T. de Vries „zwaar beschadigd". Vrijwel alle 
ramen zijn door de explosie vernield en ook het dak is zwaar 
beschadigd. Pas bij daglicht zal de schade volledig duidelijk 
worden, aldus de woordvoerder. Ook de woningen aan weerszijden en 
aan de overkant van Kosto's huis missen volgens de politie ramen en 
dakpannen. In het belang van het onderzoek worden geen journalisten 
in de buurt van de panden toegelaten. 

De bomaanslag is aangekondigd door een Nederlands sprekende man, 
die de meldkamer van de rijkspolitie in Alkmaar belde. Daarop is de 
familie Kosto door de politie gewaarschuwd en naar elders vervoerd. 
Volgens woordvoerder De Vries neemt de politie de aanslag 
„buitengewoon ernstig" en zijn daarom niet nader toegelichte 
veiligheidsmaatregelen getroffen. 

(w.v.). 

130618 nov 9 1 

• ANP028 4 BIN 47 445 FC 
BOM R; TILBURG-MINISTER-WONING 

Bom ontploft bij woning staatssecretaris Kosto (4) 

(ANP) 	In verband met de bomexplosie bij het huis van 
staatssecretaris Kosto is ook bij de woning van minister Hirsch 
Ballin van Justitie in Tilburg door de politie een grondige 
zoekactie gehouden, zo heeft de piketofficier van de 
gemeentepolitie Tilburg woensdagochtend verklaard. Daar was geen 
enkel explosief of verdacht voorwerp te vinden, zo verklaarde hij. 

.-- 	 De minister was woensdagochtend wel gewoon thuis. 

(w.v.) 
130648 nov 91 

ANP031 1 BIN 25 854-BX 
SAMENVATTING; DENHAAG--BOMAANSLAGEN-SAMENVATTING 

BOMAANSLAGEN 

M e d e d e 1 i n g redacties - niet voor publikatie 

DEN HAAG (ANP)- Het ANP geeft hedenochtend, woensdag 13 november, 
om uiterlijk 09.30 uur een samenvatting van de berichtgeving over 
de bomaanslagen in Groot Schermer en Den Haag. 

130758 nov 91 



ANP032 1 BIN 57 854-8X 
BOMAANSLAG 13; DENHAAG-BOMAANSLAGEN-BIZA 

BOMAANSLAGEN 

Onderzoek naar samenhang bomaanslagen 

DEN HAAG (ANP) - De politie van Den Haag is woensdagochtend 
begonnen met het technisch onderzoek van de bomaanslag in het 
ministerie van binnenlandse zaken in Den Haag. Ook wordt onderzocht 
of er enige samenhang is tussen de aanslag in Den Haag en die op 
het huis van staatssecretaris Kosto (Justitie) in Groot-Schermera 
Politie-woordvoerder Van Woensel heeft dat desgevraagd meegedeeld. 

Volgens Van Woensel is de schade op het ministerie 
'aanzienlijk'. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog 
niet opgeeist. 

130759 nov 91 

ANP033 1 BIN 84 840-BX 
- BOMAANSLAG 13 A; =DENHAAG-BOMAANSLAG -JUSTITIE. 

BOMAANSLAGEN 

Justitie had geen aanwijzigingen voor aanslag 

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van justitie had tot woensdagmorgen 
geen aanwijzingen dat een aanslag zou kunnen worden gepleegd op 
staatssecretaris Kosto. Er was dan ook geen speciale bewaking van 
de in  Groot-Schermer wonende bewindsman. Dat heeft een woordvoerder 
van het ministerie woensdag desgevraagd bekend gemaakt. 

Normaal gesproken worden bewindslieden in Nederland niet 
permanent bewaakt, aldus de woordvoerder. Slechts in speciale 
gevallen, wanneer er aanwijzigingen zijn dat er moeilijkheden 
zouden kunnen ontstaan, wordt de politie ingeschakeld. ,,Er zijn 
wel eens, ik geloof in de jaren zeventig voor het laatst, 
dreigingen geuit tegenover een van de leden van het kabinet. Dan 
wordt er met de plaatselijke politie afgespoken dat er wat meer zal 
worden gesurveilleerd." 

130807 nov 91 

.ANP036 4 BIN 147 046 BJ 
BOMAANSLAG 13 B; SCHERMER-BOMAANSLAG 

BOMAANSLAGEN 

Bom ontploft bij woning staatssecretaris Kosto (5) 

(ANP) - De telefonische melding kwam om 03.01 uur binnen bij de 
meldkamer in het districtsbureau van de Alkmaarse Rijkspolitie. Hij 
luidde ,,Kosto, Groot-Schermer, dertig minuten''. Daarop is een: 
patrouillewagen naar het Noordeinde in Groot-Schermer gereden en 
heeft Kosto en de omwonenden gewekt. 

Kort daarop heeft de. patrouille de bom tegen een raam aan de 
achterzijde van de woning van Kosto gevonden. De explosieven waren 
verpakt in een tas, waar elektra-draden uitstaken en waar een 
briefje af een enveloppe aan hing. 



De politie-patrouille heeft het uiterlijk van de bom omstreeks 
kwart voor vier van veilige afstand via de mobilofoon nauwkeurig 
beschreven aan de meldkamer. Technici van de EOD hadden om een 
beschrijving gevraagd en konden de rapportage via de  telefoon 

 volgen. De explosie volgde om 04.03 uur. 
Woordvoerder De Vries wil deze gang van zaken en andere 

informatie  „in  het belang van het onderzoek niet bevestigen, maar 
ook niet ontkennen".. ntkennen". Ook wil hij niet zeggen of er iets van het 
briefje of de enveloppe is overgebleven na de zware explosie. 

De stemvan de telefonische melder is op geluidsband vastgelegd. 
Alle telefoongesprekken van en naar de meldkamer worden vastgelegd 
om eventuele onduidelijke meldingen nogmaals te. kunnen beluisteren. 
Woordvoerder De Vries bevestigde deze opname. Ook liet hij weten 
dat Kosto onbereikbaar. is en ,,enigszins wordt afgeschermd". (w.v.) 

130837 nov 91 

ANP037 4 BIN 92 840-BX 
BOMAANSLAG 13 C; DENHAAG-BOMAANSLAG -LUBBERS 

BOMAANSLAGEN 

Kosto tweede  lid kabinet slachtoffer aanslag 

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Kosto is het tweede lid van het 
kabinet dat geconfronteerd wordt met een bomaanslag. 
Minister-president Lubbers overkwam dat op  7 mei 1987. Een 
onbekende gooide toen 's avonds een brandbom in het huis van 
Lubbers die op dat moment met zijn vrouw aanwezig was. Beiden . 

bleven ongedeerd. 
De bom veroorzaakte slechts een klein brandje en werd door de 

minister-president zelf geblust. De . 	van Lubbers werd op het 
moment van de aanslag niet. bewaakt maar was opgenomen in de 
„normale surveillance." 

Lubbers verklaarde een paar dagen later bij zijn wekelijkse 
persconferentie het nog steeds onnodig te vinden dat politieke 
kopstuken zwaar bewaakt dienden te worden. ,,Het zou alleen maar 
verhardend werken op de samenleving," aldus de minister-president 
toen. 

Ondanks oproepen op de televisie is de bomgooier nooit 
gearresteerd, 

130849 nov 91 



ANP039 4 BIN 79 840-BX 
BOMAANSLAG 13 D; DENHAAG-AANSLAG-KOSTO 

BOMAANSLAGEN 

Kosto geschokt en dankbaar 

GROOT-SCHERMER (ANP) - Staatssecretaris Kosto is zwaar geschokt 
door de aanslag die in de vroege woensdagmorgen op zijn huis is 
gepleegd. De bewindsman toonde zich ook uiterst dankbaar ten 
opzichte van de politie in Groot-Schermer voor de wijze waarop zij 
hem en de buren hebben gewaarschuwd. 

Kosto, die bij vrienden verblijft en niet van plan is naar Den 
Haag af te reizen, overweegt niet meer bewaking te vragen naar 
aanleiding van de aanslag. ,,Ik denk dat dat een slechte zaak zou 
zijn," verklaarde hij woensdagmorgen. Kosto had geen duidelijk 
idee in welke hoek de plegers van de aanslag dienen te worden 
gezorgd. „Ik heb natuurlijk wel een porteuille met een aantal zeer 
gevoelige zaken. Het is logisch het in die richting te gaan 
zoeken." 

130858 nov 91 



^...% 

ANPO42 1 B IN 67 840-BX ''  
BOMAANSLAG 13 E; DENHAAG-AANSLAG-RARA  

BOMAANSLAGEN  

RaRa eist aanslagen op  

DEN HAAG (ANP) - De bomaanslagen op het huis van staatssecretaris  
Kosto en het ministerie van binnenlandse zaken zijn woensdagochtend  
opgeeist door mensen die zeggen lid te zijn van RaRa, de  
Revolutionaire Anti. Racistisch Actie.  

In een negen pagina's lang communique aan het Algemeen  
Nederlands Persbureau ANP, dat 's ochtends bij het ANP-kantoor in  
Utrecht werd bezorgd, stelt RaRa dat zij ,,met deze acties een  
grens wil stellen aan het asielbeleid (van de staatssecretaris) dat  
mensen afschrijft, uitsluit en onmenselijkt. Een beleid met  
signatuur maar zonder smoel, gemaakt door loyale ambtenaren en  
politiek verantwoordelijken.  

130908 nov 91  

ANPO45 1 BIN 69 840-BX  
BOMAANSLAG 13 E A; DENHAAG-AANSLAGEN-RARA  

BOMAANSLAGEN  

RaRa eerder actief tegen Makro  

DEN HAAG (ANP):- RaRa, de Revolutionair Anti Racistische  Actie,  
kwam voor het eerst in het nieuws in het 1986. De groep claimde  
toen verantwoordelijk te zijn voor vier gevallen van  
brandstichting, door middel van bommen, op vestigingen van het  
groothandelsbedrijf Makro.  

In toen eveneens aan het Algemeen Nederlands Persbureau ANP  

verstuurde verklaringen werd als reden van de aanslagen op het  
onderdelen van de Steenkolen Handelsvereniging (SHV) gegeven de  
aanwezigheid van het concern in het door apartheid gekenmerkte  
Zuid-Afrika. Uiteindelijk besloot SHV, naar het stelde mede onder  

druk van de aanslagen, zich terug te trekken uit Zuid-Afrika.  

130919 nov 91  



ANP050 1 BIN 223 840-BX SAMENVATTING 
BOMAANSLAG 13 F; DENHAAG-BOMAANSLAGEN 

BOMAANSLAGEN 

(s a•m e n v a t t i n g met nieuwe gegevens) 

Bomaanslagen op huis Kosto en ministerie binnenlandse zaken (1) 

DEN HAAG (ANP) - De Revolutionair Anti Racistische Actie (RaRa) 
heeft woensdagochtend de bomaanslagen op het huis van 
staatssecretaris Kosto van Justitie in Groot Schermer en op de 
afdeling communicatie van het ministerie van binnenlandse zaken in 
Den Haag opgevist. Bij de aanslagen was er slechts materiele 
schade. Kosto en zijn vrouw werden op tijd door de politie in 
Groot-Schermer gewaarschuwd. 

In de tien pagina's lange verklaring aan het Algemeen Nederlands 
Persbureau ANP stelde de actiegroep met de aanslagen ,,een grens te 
willen stellen aan het asielbeleid dat mensen afschrijft, uitsluit 
en onmenselijkt. Een beleid met  signatuur  maar zonder smoel, 
gemaakt door loyale ambtebaren en politiek verantwoordelijken." 

RaRa stelt met de aanslagen slechts materiele schade te hebben 
willen toebrengen. ,,Dat blijkt ook uit de wijze van plaatsing en 
de keuze van het tijdstip," aldus de verklaring. 

De eerste melding van een mogelijke aanslag kwám om 03.01 uur 
binnen bij de meldkamer in het districtsbureau van de Rijkspolitie 
in Alkmaar. De telefonische mededeling luidde volgens een 
woordvoerder: „Kosto, Groot-Schermer, dertig minuten 	Een 
patrouillewagen van de politie reed daarop naar het huis van Kosto 
aan het Noordeinde in de Noordhollandse gemeente om de 
staatssecretaris en omwonenden te waarschuwen. 

Kort daarop vond de politie inderdaad bij een raam aan de 
achterzijde van het huis van Kosto een tas. Daaruit staken 
elektra-draden en een briefje danwel een enveloppe. 

Omdat onduidelijk was wanneer de bom zou afgaan, besloot de 
politie om omstreeks 03.45 uur van veilige afstand via de 
mobilofoon de meldkamer op de hoogte te stellen van de situatie. 
Technici van de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) hadden om een 
beschrijving van de tas gevraagd. Voordat er iets kon worden 
ondernomen volgde om 04.03 uur de explosie. 

De schade aan de woning van Kosto was volgens een woordvoerder 
van de politie „aanzienlijk". „Het gaat duidelijk om meer dan 
een vuurwerkbommetje," verklaarde hij. Ook de huizen van de 
omwonenden ondervonden (glas)schade van de explosie. (wordt 
vervolgd) 

130946 nov 91 



ANPO54 4 BIN 182 896-BX 
BOMAANSLAG A; AMSTERDAM-AANSLAGEN-RARA 

BOMAANSLAGEN 

Ministerie van justitie was eerder doelwit van RaRa-aanslag (1) 

AMSTERDAM (ANP) - Het ministerie van justitie was op 26 maart van 
het vorig jaar reeds eerder doelwit van een bomaanslag, waarvoor de 
RaRa-afsplitsing ,,Crespo Galende" de verantwoordelijkheid 
opeiste. Twee explosieve ladingen kwamen toen bij de huisdrukkerij 
van het ministerie tot ontploffing. Ook voor die aanslag werd het 
,,misdadig asielbeleid" als motief opgevoerd. 

Een week eerder stichtte RaRa met behulp van bommen twee branden 
bij marechaussee-kantoren in Arnhem en Oldenzaal. De marechaussee 
moest het ontgelden omdat zij door de actiegroep werd beschouwd als 
de „vliegende  brigade"  bij de opsporing van illegalen. 

In Amsterdam werden diezelfde maand twee directieketen op het 
terrein van het destijds in aanbouw zijnde Byzantium-complex in 
brand gestoken. Die acties waren gericht tegen de ,,cityvorming 
in de hoofdstad en werden opgeeist door de ,,revolutionaire 
cellen" van RaRa. 

Vanaf 1984 pleegde RaRa herhaaldelijk aanslagen tegen bedrijven 
die economische banden hadden met Zuid-Afrika, zoals het 
Makro-moederbedrijf SHV. In 1984 ging de Makro-vestiging in 
Duivendrecht in vlammen op. In juli 1986 was het hoofdkantoor van 
Van Leer bv in Amstelveen doelwit van een aanslag. 

Eind 1986 werd de Makro op twee plaatsen tegelijk de dupe van 
acties: in de vestiging van Duivendrecht werd opnieuw brand 
gesticht en ook  in  Duiven ontplofte een brandbom. In januari 1987 
was het de beurt aan de vestiging in Nuth, waarbij de schade 
tientallen miljoenen guldens bedroeg. De SHV besloot zich 
uiteindelijk uit Zuid-Afrika terug te trekken. 

In de jaren daarna werden pompstations van Shell herhaaldelijk 
doelwit van acties. De totale schade die RaRa in de loop der jaren 
heeft aangericht bedraagt circa 150 miljoen gulden. (w.v.) 

131002 nov 91 



ANP056 1 BIN 227 840-BX SAMENVATTING 
BOMAANSLAG 13 G; DENHAAG- BOMAANSLAGEN 

BOMAANSLAGEN 

Bomaanslagen op huis Kosto en ministerie binnenlands zaken (2 en 
slot) 

(s a m e n v a t t i n g met nieuwe gegevens) 

(ANP) - Staatssecretaris Kosto verklaarde later geschokt te zijn 
door de aanslag. „Hoewel de echte schrik misschien nog wel moet 
komen," stelde hij voor de Vara-radio. „Ik  ben blij dat de 
politie deze waarschuwing serieus heeft genomen, want het is 
ongetwijfeld een levensreddende geweest. Ik ben de politie in 
Alkmaar dan ook zeer dankbaar." 

Kosto verklaarde niet echt een idee te hebben in welke richtin g . 

de daders dienen te worden gezocht. , , Nee, maar het zal wel te 
maken hebben met mijn werksfeer. Ik heb natuurlijk een nogal 
gevoelige portefeuille. De onderwerpen die onder mij n . 

verantwoordelijkheid vallen zijn wat je noemt toch wel gevoelig. 
keuze mogelijkheden zijn dus legdo." 

De staatssecretaris vindt niet dat nu er een aanslag op zijn 
huis is gepleegd de beveiliging van de bewindslieden zwaarder moet . 

worden. Hij is net als minister-president Lubbers, die in 1987 het 
slachtoffer was van een aanslag met een brandbom, van mening dat 
dat in Nederland niet hoort. ,,Ik zou het bijzonder treurig vinden 
als de bewindslieden in Nederland niet meer in vrijheid zich in het 
openbare leven zouden kunnen begeven. We zouden ongelooflijk ver 
weg zijn als dat het geval zou zijn. Bij mij zal de vraag om meer 
bescherming niet vandaan komen. "  

De aanslag op de 2e etage van het ministerie van binnenlandse 
zaken, op de afdeling communicatie, werd om rond 04.00 uur door een 
nog onbekende telefonisch gemeld bij de brandweer in Den Haag. De 
mededeling duidde: ,,Bom, bom, bom, justitie, justitie, justitie, 
vijf uur, vijf uur, vijf uur".  

De bom ontplofte echter op de gemelde tijd, kort voor 05.00 uur, 
op de 2e etage van het vlak naast Justitie gelegen ministerie van 
binnenlandse zaken. De schade was volgens een woordvoerder van de 
Haagse politie „aanzienlijk". „Gelukkig is de kracht van de 
ontploffing voornamelijk naar buiten gericht geweest. Er zijn veel 
ramen gesprongen en ook de schade aan de plafonds is groat." 

Hoe het mogelijk was dat explosieven het ministerie zijn 
binnengebracht, kon de woordvoerder niet zeggen. „Normaal 
gesproken is de bewaking goed. Iedereen moet langs twee mensen van 
de bewaking." 

131005 nov 91 



l/ 
ANPO57 4 BIN 186 842-BX 
BOMAANSLAG  B. AMSTERDAM-AANSLAGEN-RARA 

BOMAANSLAGEN 

Ministerie van justitie was eerder doelwit van Rara-aanslag (2 en 
slot) 

(ANP) - Ook Rara-verdachte Ren'e R., die in 1989 terecht stand op 
verdenking van betrokkenheid bij aanslagen van Rara, keerde zich 
tijdens zijn proces tegen het vreemdelingenbeleid van de 
Nederlandse overheid. „Het beleid van de staat ten aanzien van 
migranten uit de drie continenten is een snijpunt van racisme, 
sexisme, kolonialisme en neo-koloniale politiek en deze 
tegenstellingen verscherpen zich onder de paraplu van Europese 
eenwording",  aldus R. 

De activist werd in april '89 door het Amsterdamse gerechtshof 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan zes 
voorwaardelijk. Eerder had de rechtbank hem veroordeeld tot vijf 
jaar gevangenisstraf. 

Ren'e R. werd door het gerechtshof veroordeeld wegens zijn 
betrokkenheid bij een poging om brand te stichten bij de Schiedamse 
drukkerij Elba. De procureur-generaal had zes jaar geeist, maar R. 
werd van zes van de zeven tenlastegelegde feiten vrijgesproken. Zo 
werd hij ook verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op 
Shell-pompstations en Makro-vestigingen. Het vergaarde bewijs voor 
die betrokkenheid, enkele verfsplinters, was volgens het  hof 

 verkregen. Een huiszoeking had namelijk niet 
plaatsgevonden onder leiding van de rechter-commissaris. 

R. hoefde na zijn veroordeling door het hof in april '89 niet 
meer de cel in, omdat hij al negen maanden in voorarrest had 
gezeten. De strafkamer van de Hoge Raad verwierp in september vorig 
jaar het beroep dat R. tegen het vonnis had ingesteld. 

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie deelde 
woensdagochtend mee dat de politie geen contact meer heeft met Ren'e 
R. ,, Er zal wel contact opgenomen worden met de betrokken korpsen, 
die wel om informatie zullen vragen. Dan verlenen we uiteraard onze 
medewerking",  aldus de woordvoerder. 

131006 nov 91 
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"RARA eist aanslag op" 

Binnenlandse Veiligheidsdienst . 

Abating Rotaries en Open eren 



Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Afdedhg Ratifies en Open &omen 

Toleteket. 13-11-1991 

@ Bij de woning van staatssecretaris 
Kosto van Justitie in Groot-Schermer is 
vanmorgen  om 4.00 uur een bom ontploft. 
De aanslag is opgeeist door de radicale 
groepering RaRa. 

Er zijn geen gewonden gevallen.De bom 
zat in een tas,die tegen een raam van 
Kosto's huis was gezet.Het huis heeft 
aanzienlijke Schade opgelopen.Ook zes 
andere huizen zijn  beschadigd. 

De bom werd om 3.00 uur ontdekt.Toen 
deze afging,was de evacuatie van de 
woning juist voltooid.Kosto en zijn 
vrouw zijn naar vrienden gegaan. 

Ook in het ministerie van binnenlandse 
zaken in Den Haag heeft vannacht een 
boni enige schade aangericht. 

Ik ga niet_vragen om meer beveiliging. 
Ik zou het uitermate treurig vinden 'als 
bewindslieden in Nederland zich niet 
meer in het openbare leven zouden 
kunnen bewegen.Zo reageerde Aad Kosto 
staatssecretaris van Justitie nadat 
in de nacht van dinsdag op woensdag een 
bomaanslag zijn huis zwaar beschadigde. 

Voor de VARA-radio zei Kosto niet aan 
het werk te gaan ,,omdat bijvoorbeeld 
vervangende woonruimte gezocht moet 

 worden:anders hebben mijn vrouw en ik 
vanavond geen kussen om ons hoofd op te 
leggen.De aanslag is door RaRa opgeeist 

Ook ontplofte in het ministerie van 
Binnenlandse Zaken een bom,die Waar-
schijnlijk voor Justitie bedoeld was. 
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Teletekst, 13-11-1991  

Aanslag was tweede op bewindsman  

@ Staatssecretaris Rasta  is het tweede  
lid van het kabinet op wie een aanslag 
is gepleegd. 

Minister-president Lubbers overkwam dat 
op 7 mei 1987. Een onbekende gooide toen 
's avonds een brandbom in het huis van 
de premier,die met zijn vrouw thuis 
was.Beiden bleven ongedeerd. 

De bom veroorzaakte slechts een klein  
brandje en werd geblust door Lubbers 
zelf.De woning van de premier werd op  
het moment van de aanslag niet bewaakt.  

Enkele dagen na de aanslag zei Lubbers  
het nog steeds onnodig te vinden dat  
politici zwaar worden bewaakt.  

• Teletekst, 13-11-1991  
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"Kosto wil geen extra  veiligheidsmaatregelen" 

"Reacties politici" 

"Migrantenorp,anisatieb distantiëren zich van aanslagen" 
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Meting Relaties en open Bronnen 

Teletekst,13-11-1991 
Kosto heeft in een eerste reactie ook 
gezegd geen extra politiebewaking te 
zullen, aanvragen. 

De politie werd de afgelopen nacht om 
3.00 uur gewaarschuwd met de mededeling 
"Kosto.Groot-Schermer. dertig minuten ". 

Daarop is een patrouillewagen naar het 
huis van de staatssecretaris gereden en 
heeft Kosto en de onwonenende gewekt. 

De politie in Den Haag vermoedt dat de 
aankondiging van de aanslag op het 
ministerie van binnenlandse zaken op 
een gemonteerd bandje stond.Gemeld werd 
dat op het ministerie van justitie om 
5.00 uur een bom zou afgaan. 

@ Staatssecretaris Kosto,wiens woning 
de afgelopen nacht het doelwit was van 
een bomaanslag,overweegt niet bewaking 
aan te vragen en denkt niet aan het 
verscherpen van veiligheidsmaatregelen 
voor bewindslieden. 

De staatssecretaris van Justitie 
verklaarde "flink geschrokken" te zijn. 
Hij was tevens . verheugd dat de politie 
de telefonische bommelding vannacht 
serieus heeft genomen . 

Ook in de Tweede Kamer wordt nog niet 
aan scherpere veiligheidsmaatregelen 
gedacht. CDA-fractievoorzitter Brinkman 
zei de aanslag."zeer ernstig" te vinden 
en  dat al  het mogelijke gedaan moet 
worden om de daders te achterhalen. 



De Tweede Kamer moet een discussie aan- 
gaan over een betere beveiliging van 
bewindslieden en ministeries.Dat zei 
VVD-kamerlid Dijkstal woensdag voor de 
VARA-radia,na de bomaanslagen die zijn 
gepleegd op het huis van staatssecreta-
ris Kosto en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 

Dijkstal zei ervoor te willen waken dat 
de Kamer de politie voor de voeten 
loopt,maar er zou wel meer aandacht 
moeten komen voor veiligheidsaspecten. 

Volgens het kamerlid moet er ook worden 
worden onderzocht of de actiegroep'RaRa 
weer "de kop op steekt".RaRa heelt 
eerder branden gesticht bij bedrijven 
me t  contacten in Zuid-Afrika. 

Vluchtelingenwerk Nederland,VWN,en het 
Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) 
hebben bij monde van hun voorzitter en 
directeur grote afstand genomen van de 
bomaanslagen. De terroristische organi-
satie RaRa zegt in een verklaring de 
aanslagen te hebben gepleegd wegens het 
asielbeleid dat mensen "afschrijft, 
uitsluit - en ontmenselijkt". 

Weerzinwekkend,walgelijk,geen goed 
woord voor overzijn de kwalificaties 
die VWN-voorzitter Scholten voor de 
VARA-radio aan de aanslagen toekende. 

Samen met directeur Rabbae van het NCB 
meent hij dat in Nederland "met dit 
soort middelen nooit een goed doel 
gediend kan zijn ". 

Binnenlandse Veiligheidsdienst 



@ De kans bestaat dat de Nederlandse 
bevolking de bomaanslagen van vanmorgen 
gaat koppelen aan etnische groepen, 
omdat de actiegroep RaRa,die zich voor 
de aanslagen verantwoordelijk heeft 
gesteld,zich in een verklaring tegen 
het Nederlandse asielbeleid keert. 

Daarom kunnen de aanslagen op de woning 
van staatssecretaris Kosto en het 
ministerie van binnenlandse zaken een 
averechts effect hebben.Dit is de 
mening: van het Nederlands Centrum 
Buitenlanders(NCB) en het Landelijk 
Bureau Racismebestrijding(LBR). 

De migrantenorganisaties distantieren 
zich nadrukkelijk van de aanslagen en 
noemen deze een trieste gebeurtenis. 

Binnenlandse Veiligheidsdienst 
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Friesch Dagblad, 15-11-1991 

Kamer vijl'tóch overleg 
over meer veiligheid  

DEN  HAAG — De Tweede Ke-
nier wil toch met het kabinet 
naader overleggen over verbetering 
`van de veiligheid van poli tici. De 
kamercommissie voor inlichtingen 
en veiligheidsdiensten heeft daar 
bisteren om gevraagd naar aanlei-
ding  van de bomaanslagen in het 
ministerie van binnenlandse zaken eu het huis van staatssecreta ris 
Kosto. 

Volgens 	commissievoorzitter 
Brinkman zijn er gisteren geen 
conclusies getrokken tijdens het 
overleg met minister Hirsch Ballin 
(Justitie), minister Dales (Binnen-
landse Zaken) en directeur mr. 
A. H. W. Docters van Leeuwen 
van de Binnenlandse Veiligheids 
Dienst (BVD). 

De speciale kamercommissie, 
bestaande uit de voorzitters van de 
vier grote fracties, wil kijken of de 
beveiliging van politici verbeterd 
kan worden. Brinkman: "De com-
missie heeft naar aanleiding van 
het zeer betreurenswaardige voor- 

val op het ministerie van binnen-
landse zaken en in. Groot-Schermer 
inlichtingen gevraagd over de 
voortgang  van de opsporingsactivi-
teiten. We hebben afgesproken dat 
er een nadere gedachtenwisseling 
zal plaatsvinden over de beveili-
eng van het politieke bedrijf". 
Brinkman wilde niet zeggen of  de 
commissie van mening is dat de 
beveiliging onvoldoende is of op 
bepaalde onderdelen heeft gefaald. 

Minister Hirsch Ballin liet na 
afloop van het beraad weten te 
willen praten over een betere 
bewaking van bewindslieden, maar 
de bewindsman wil een paniekre-
actie voorkomen: "We moeten 
niet meteen de dag na de aanslag 
al conclusies willen trekken. 

De commissie werd door de 
BVD geïnformeerd over de stand 
van zaken in het politieonderzoek 
naar de aanslagen van woensdag-
ochtend. In het belang van dat 
onderzoek werden daa rover na-
derhand geen publiekelijke mede-
delingen gedaan. 
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 ris .Kosto 'en het•- ministerie van ' lag Volgens Visser is de bomáan-
Binnenlandse Zaken is gisteren be- slag op het huis van Kosto wellicht  
sloten enkele bewindslieden scher. ' uitgevoerd . : uit:: téleurstelling • over  
peer te bewaken. Niet alleen de -  het beleid van de PvdA::'  
bewindslieden op Justitie,h .- terreur-deskundige waarschuwt 
Bailin en Kosto, krijgen met st De ook voor nieuwe aanslagen tegen  gare beveiliging te maken, maat andere po litici. Hij denkt daarbij  ook premier Lubbers. Vóór zijn \met name aan. Bolkestein • en  vice.-  • huis in de Rotterdamse wijk Kralin  
gen staat sinds gisteren een zoge- premier Kok, die beiden worden ge- ,  
noemde observatiepost van de poli- noemd in het communiqué.  

tie. Verder zou de woning van  
minister D'Ancona (WVC) in  Am-
sterdam  nauwlettend in de gaten  
worden gehouden. .  
Over de beveiliging van Nederland-
se politici en hoogwaardigheidsbe-
kleders in ons land wil de  Tweede  
Kamer overigens nader overleg met  
het kabinet. Dat is de uitkomst van  
een spoedzitting van de kamercom-
missie voor de Inlichtingen- en Vei-  

ligheidsdiensten. •  
De kamercommissie wil door ' het  

kabinet tevens nauwgezet op de  

hoogte worden gehouden van de  
voortgang van het onderzoek naar  
de bomaanslagen. ....  
De commissie wilde gisteren van de 
verantwoordelijke ministers Dales  
(Binnenlandse Zaken) en Hirsch  
Bailin weten hoe de aanslagen. kon-.  

den plaatsvinden. De rol: van de  
Binnenlandse Veiligheidsdienst  
(BVD) • stond daarbij' 'centraal. Een  
belangrijke vraag was •waarom de  
BVD, die de groep  RaRa al  enige ja-
ren in de gaten houdt, de aanslagen • 
nietheeft kunnen verijdelen. , '  

Een heel nieuw licht op de aansla-
gen wierp' terrorisme-deskundige  

drs C. Visser van het instituut Clin-
gendael. Hij onderzocht top  verzoek  
van het ANP het'tien vellen  tellen-.  
de communique van RaRa, dat  
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4 KAMERLEDEN KENNEN DE BVD  

(Door . Wilfred Scholten)  

,DEN HAAG — Het is nog steeds het groot-
ste 'geheim van het Binnenhof'. Via de wan-
delgangen van Eerste en  Tweede  Kamer  
komt over alles altijd wel iets naar buiten,  

maar wat zich afspeelt in de Vaste Commis-
sie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdien-
sten (VCIV) van de Tweede Kamer is een  
groot raadsel. •  
Zelfs de vergaderdata en de plaats van bij-

eenkomst worden, zoals gisteren weer bleek,  
niet openbaar gemaakt. Het onderwerp  

leent zich er dan ook voor. De in een open  
democratie als de onze 'laatste' geheime za-
ken  worden er besproken: de activiteiten  

van de Binnenlandse Veiligheidsdienst  

(BVD), de Inlichtingen Dienst Buitenland  
(IDB) en de Militaire Inlichtingendienst  

De  kleinste Kamercommisie telt slechts  
vier leden: de fractievoorzitters Brinkman  

(CDA), Wóitgens (PvdA), Bolkestein (VVD)  
en Van Mierlo (1)66). Alle  vergaderingen  vin-
den plaats achter gesloten deuren. Slechts  
eens per jaar komt een summier verslag uit  
over wat' de afgelopen jaar is behandeld.  
Zogenaamde 'operationele informatie' (na-
men, concrete gebeurtenissen e.d.) worden  

nooit vrijgegeven.  
Het jongste verslag bijvoorbeeld meldt een  

agendapunt als 'de relatie tussen een  Rot-
terdamse firma  en, een persoon die persona 
non grata was verklaard'. Andere onderwer-
pen die even worden aangestipt zijn: de be-
strijding van de drugshandel in Suriname,  
de publieke uitlatingen vaneen informant  
van de BVD en de reorganisatie van de vei-
ligheidsdienst. Bovendien blijkt de commis-
sie in juni 1990 op werkbezoek geweest bij de  

BVD.  
De commissie kan uit eigen beweging be-

windslieden op het matje roepen, net als  

iedere andere  commissie in de Kamer.  
Meestal is dat de minister van binnenlandse  
zaken (verantwoordelijk voorde BVD), maar  
ook de ministers Van den Broek (buiten-
landse zaken) en Hirsch Bailin (jusitle) moe-
ten  wel eens enige uitleg verschaffen. Mede-
werkers van de diensten zijn daar ook gere-
geld bij  aanwezig. Maar wat besproken'  

wordt mag zelfs niet vertrouwelijk aan colle-
ga-Kamerleden worden gemeld.  

m 
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	In de periode juli 1889 tot juli 199  
slechts vijf maal. En dat is nog veel ook.  
Daarmee zijn we meteen beland bij een van  

de belangrijkste punten van kritiek. Bij het  

laatste debat over het commissieverslag  

over 1989 en 1990 kwam dat bij vrijwel alle  
collega-Kamerleden (en dus 'ondergeschik-
ten') naar voren: de leden van de commissie  

hebben het als fractievoorzitter veel te druk  

om zich bezig te houden met het uiterst  

belangrijke inlichtingen- en veiligheidswerk.  
De PvdA'er Stoffelen zei het toen zo: „Met  

frisse tegenzin spoeden zij zich naar hun  

vergaderingen". Ze missen volgens Stoffelen  

- en anderen steunden hem - tijd, interesse  

en deskundigheid.  
En de parlementaire  controle op diensten  

die verder volledig buiten de openbaarheid  

opereren vereist behoorlijk veel belangstel-
ling en kennis van de controleurs. Ondanks  

Brinkmans verweer destijds - „We hebben  
er juist lust in" - groeit in de Kamer het  

besef dat er iets scheef zit.  

Een voorstel van de PvdA en Groen Links  
de veiligheidsdiensten voortaan te laten  

controleren door een commissie van buiten-
staanders werd door Dales van de hand ge-
wezen. Er komt meer openheid en de Kamer  

krijgt meer te horen over wat zich in het  

schemergebeid van de 'diensten' afspeelt,  
beloofde ze. Ze denkt hoog uit aan een  
'klankbordgroep' van buitenstaanders dat  

af en toe mag meedenken.  
Groen Links ziet in het ontbreken van  

openheid nog steeds reden niet toe te treden  

tot de geheime commissie. De combinatie-
partij is wel gevraagd, omdat ze sinds de  
vorige verkiezingen ook behoort tot de g rote  
partijen.  
Over het verbeteren van de parlementaire  

controle heeft  Brinkman overleg met het  
kabinet beloofd. Hij  denkt bijvoorbeeld ook  
aan een klein groepje deskundigen als advi-
seurs. Maar nu lopen er  vier  drukke, overbe-
zette parlementariërs rond die meer weten  
over RaRa en de bommen dan ieder ander,  
behalve RaRa natuurlijk. Waarom de BVD,  
ondanks de beschikbare kennis over de  
twintig RaRa-personen, lijkt te hebben ge-
faald wordt nu nooit bekend. Behalve mis-
schien bij de echtgenotes van vier leden van  
de Tweede Kamer.  

Binnenlandse Vei ligheidsdienst  

AkleNng Release en Open Bronnen  



Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Misting Relatiesen open Bronnen 

Utrechts Nieuwsblad, 15-11-1991 

Zwijgplicht ambtenaren 
over Raga-zaak 

(Van onze Haagse redactie) 
DEN HAAG - Minister Dales van Binnenlandse Zaken heeft al 

haar ambtenaren verboden met de pers te praten over de RaRa-
zaak. Het verbod geldt voor alle informatie die ook maar enigszins 
in verband kan worden gebracht met de bomaanslagen bij staats-
secretaris Koste en het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Na de bomaanslagen in de 
nacht van dinsdag op woensdag 
is gisteren besloten enkele be-
windslieden scherper te bewa-
ken. Het gaat om premier Lub-
bers en de bewindslieden op Jus-
titie, Hirsch Ballin en Kosto. 
Voor Lubbers' huis in de Rotter-
damse wijk Kralingen staat 
sinds gisteren een observatie- 
post van  de politie. Verder zou 
de woning van  minister d'Anco-
na'(WVC) in Amsterdam nauw 
lettend in de gaten worden ge-
houden. 

De Tweede Kamer wil overleg 
met het kabinet over betere be-
veiliging van  politici en andere 
hoogwaardigheidsbekleders. 
Dat bleek gisteren na een spoed- 
zitting van de Kamercommissie 
voor de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten. Volgens commis-
sievoorzitter Brinkman  (CDA) 
zijn echter na de 'betreurens-
waardige voorvallen' nog geen 
conclusies getrokken over een 
verscherping van de beveiliging. 
De commissie, waarin behalve 

Brinkman de fractieleiders van 
PvdA (Wiiltgens), VVD (Bolkes-
tein) en D66 (Van Mierlo) zitten, 
wil door het kabinet tevens 
nauwgezet op de hoogte worden 
gehouden van de voortgang van 
het onderzoek naar de bomaan-
slagen. 

De vier leden wilden -gisteren 
van de verantwoordelijke minis-
ters Dales-(binnenlandse zaken) 
en Hirsch Bailin weten hoe de 
aanslagen konden plaatsvinden. 
De rol van  de Binnenlandse Vei-
ligheidsdienst (BVD) stond 
daarbij centraal. Het hoofd van 
de BVD, Docters van Leeuwen, 
was met een medewerker aan- 
wezig bij het beraad. 
Een belangrijke vraag was 

waarom de BVD, die de groep 
RaRa al enige jaren in de gaten 
houdt, de aanslagen niet heeft 
kunnen verijdelen. De commis-
sie wilde met name inzicht in de 
informatie die de BVD voor en 
na de aanslagen had en heeft, en 
hoe de dienst nu verder wil ope-
reren. 
In Rotterdam, Tilburg, Den 

Haag en Leeuwarden zijn giste-
ren valse bommeldingen bin-
nengekomen. Het Rotterdamse 
stadhuis is drie kwartier ont-
ruimd geweest. 



Utrechts Nieuwsblad, 15 -11-1991  

VEROORDELIPG RARA-LEDEN LASTIGE ZAAK  

Welke nieuwe plannen hebben deze 
links-radikalen ? Hoe groot is de  
groep, die de bomaanslagen van  
woensdagochtend heeft geclaimd? Als  

de BVD inderdaad weet wie deze ter-
reurdaden op z'n geweten heeft, waar-
om worden die criminelen dan niet  
aangehouden? • 
Vraagtekens in o- ervloed en frustra-

ties alom bij politie- en justitie-func-
tionarissen sinds Nederland woensdag  
werd opgeschrikt door het anonieme  
geweld van een groep misdadigers die  
zich achter de naam RaRa verschuilt.  
Tientallen rechercheurs zullen de ko-
mende dagen gaan properen de  on-
grijpbare terroristen te grijpen maar  

de kans dat ze daarin op korte termijn  

slagen, lijkt niet groot. Ze weten mis-
schien wel waar te zoeken, maar be-
wijs de misdaden maar eens. De afge-  
lopen jaren is er al zoveel merendeels  
vergeefse politie-energie gestoken in  
het voor de rechter brengen van de  
mensen achter RaRa, dat een nieuwe  
poging niet bepaald onder een geluk-
kig gesternte begint.  

Strategie  
Over de strategie van het politie-

team, dat de komende dagen zal wor-  
den geformeerd, valt in dit stadium uit  

officiële bron bitter wei nig te verne-
men. Iedereen zwijgt krampachtig  
sinds BVD-chef Docters van Leeuwen  

woensdagmiddag   op een persconfe- 
rentiete kennen gaf dat hij zoekt  bin-
nen de twintig a dertig leden van de  

harde kern van de terreurgroep RaRa.  

Voor iedereen, ook al heeft hij of zij  

slechts zijdelings met de zaak te ma-
ken, geldt inmiddels een zwijgplicht.  
.,Een beslissing van de  minister",  zo-
als een woordvoerder van minister Da-
les van binnenlandse zaken meldt.  

Dat overkwam bijvoorbeeld de docen-
ten van de vakgroepen tactiek en  
techniek van de Rechercheschool Zut-
phen. Op de vraag van journalisten of  
die een kort  college in algemene re-
cherche-technieken mochten onder-
gaan, volgde een vanuit Den Haag ge-
dicteerd spreekverbod.  
Niet alleen overheidsinstellingen  

doen er het zwijgen toe. Ook in krin-
gen die volgens de BVD mogelijk iets  

meer weten van de RaRa is de opera-
tie 'mond houden' in volle gang. ,,Als u  
meer wil weten over de RaRa, moet u  
het blad Konfrontatie maar eens  le-
zen", zei Docters van Leeuwen. De  
ochtend na de aanslag was de redac-
teur van het onafhankelijk links-radi-
cale maandblad Konfrontatie (oplage  

7000 .  exemplaren) nog bereikbaar. 
„Half Nederland zit achter de jongens  
van. RaRa aan", grapte hij toen nog,  
na de (vergeefse) vraag onzerzijds wie  

de auteurs waren van het tamelijk  
unieke interview met RaRa-mensen in  

het juninummer van Konfrontatie.  
Toen in de namiddag de publiciteit  

losbarstte,  koos hij bliksemsnel voor  
de automatische telefoonbeantwoor-
der.  

Aangezien de rijen ferm gesloten zijn,  

is het des te opmerkelijker dat uitgere-
kend BVD-directeur Docters van  
Leeuwen een persconferentie gaf om  
zijn licht te laten schijnen over de  
RaRa-zaak. Normaliter wijst de man  
vrijwel elke aanvraag voor een inter-
view af. ,,Het is natuurlijk een prachti-
ge  performance van  de BVD om voor 
de zeggen: wij weten wie  
het  zijn. En ik acht het waarschijnlijk  
d&t ze het ook echt weten. De  vraag is  
echter, wat ze kunnen met  die infor-
matie. Ik vermoed dat zeer op illegale  
en slinkse wijze aan gekomen zijn",  

zegt Jacco Hoek, docent strafrecht  
aan de Leidse universiteit.  

dedelingen van van 
niet wat 

 heb Het^is  
natuurlijk een prachtige rookwolk.  

Wantje zou toch zeggen dat als ze de  
hele groep kennen, het ook mogelijk  
moet zijn die in de gaten te houden.  
Docters van Leeuwen kan dan mis-  
schien niet bij RaRa-leden binnen kij-
ken, maar zo nu en dan op straat vol-
gen, kan best. En dan moet het zeker  
te observeren zijn als er een bom bij  
Kosto of bij Binnenlandse Zaken  
wordt neergelegd. Maar of de BVD nu  
gelijk heeft of niet met de mededeling  
dat men de daders kent; die lui schrik-
ken zich natuurlijk rot. En dan is het  

wachten op hun reactie".  
Boek heeft in 1988 de rechtszaak te-

gen de RaRa-verdachte Rene R. nauw  

derzoek en vele RaRa-aanslagen hield  
Justitie in eerste instantie tien men-
sen aan. Op één na werden ze al snel  
bij gebrek aan bewijs vrijgelaten. Al-
leen Rene R. is veroordeeld tot twaalf  

maanden cel voor het leggen van een  

brandbom bij paspoortdrukkerij Elba  
in Schiedam. Het zure  voor Justitie  
was, dat ze veel meer bewijzen had  
tegen de verdachte, maar de manier  
waarop die verzameld waren tijdens  
een huiszoeking in diens Amsterdam-  
se woning kon volgens de rechtbank  
niet door de beugel. „Een blunder van  

de eerste orde", noemt Boek dat.  

Bewijsvoering  
Hij pakt de stukken uit die tijd er nog  

eens even bij. Destijds hee ft  hij met  
extra veel interesse gelet op de bewijs-
voering van Justitie. Samen met de  

Wetboeken zegt dat het nodige over  
de tactieken die opsporingsinstanties  
waarschijnlijk ook nu weer gebruiken  
in de strijd tegen de radicalen. In  
weerwil van wat vaak wordt gesteld,  
blijkt dat Justitie vrijwel onbeperkt is  
in zijn mogelijkheden criminelen van  
deze aard aan te pakken. En van die  

mogelijkheden wordt driftig gebruik  

gemaakt, spreekt uit de processtuk-
ken.  
Daarbij kan de politie alle methoden  

zonder problemen toepassen op men-
sen op wie (nog) geen enkele specifieke  

verdenking rust. „Welke? Ga zelf maar  

na wat voor tactieken er zijn: telefoons  

afluisteren, schaduwen, richtmicro-
foons om in gebouwen gesprekken te  
kunnen volgen, praten met informan-
ten en tipgevers of infiltreren in bewe-
gingen. Er wordt allemaal gebruik van  
gemaakt en later is daar niets meer  
van terug te vinden in de processen-
verbaal. Justitie hoeft zich namelijk  
helemaal niet te verantwoorden voor  

die manier van werken. De wet maak  

dat mogelijk. In het geval van Rene R.  
wist de politie een link te leggen tus-  

sen de brandbom bij Elba en zijn per-
soon.  Hoe? dat blijft tot op de dag van  
vandaag onduidelijk", aldus Boek.  
De docent strafrecht legt uit dat in  

normale politie-onderzoeken (waarbij  
de dader van eenmisdrijf onbekend is)  
de rechter-commissaris een gerechte-
lijk onderzoek start tegen een onbe-  
kende dader. Komen er aanwijzingen  

over de dader, dan volgt een onder-
zoek op naam. De gegevens uit het  

eerste onderzoek, waaruit blijkt hoe  
de politie op de naam van 'n verdachte  
komt, blijven dan bij de processtuk-
ken. Daarop is één uitzondering en die  
wordt in de RaRa-zaak gebruiki.  
Boek: „Een onderzoek op haam start  

pas als er aanwijzingen tegen die per-
soon zijn. Als die aanwijzingen verkre-
gen zijn via de Criminele inlichtingen  
Dienst (CID), dan hoeft de rechter-
commissaris niet te weten wat de in-  

formatie is of hoe de politie er aan  
komt. Er  wordt dan gewoon een on-
derzoek gestart".  

Hoek heeft sterke aanwijzingen dat  
die methode in het geval van Rene R.  
is gebruikt. „Bij Elba is de brandbom  

tijdig ontdekt, omdat er een alarm af  

ging. Razendsnel wist de politie ver-

volgens de brandbom te vinden en nog  
sneller was de  Explosieve  Opruimings  
Dienst (EOD) er om het  projectiel  on-
schadelijk te maken. Dat is geen toe-
val. Ik vermoed dat de politie op basis  
van eerder verkregen informatie wist,  
dat de verdachte die bom zou leggen.  
Ze zaten gewoonweg op een heter-
daadje te wachten".  

Binnenlandse Veiligheidsdienst  

A/deang Relaties en apen Bronnen  



Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Adelmg Relaties en Open /*omen 

(vervolg) 
„Want hoe verklaar ik ander; dat de 

politie er in is geslaagd Rene R. te 
koppelen aan de brandbom", zegt 
Boek. „Ze vonden weliswaar een vin-
gerafdruk, maar als je niet bij de poli-
tie geregistreerd staat; is een afdruk 
waardeloos. En ze hebben aan de 
pompbediende van het Texaco-sta-
tion in Amsterdam, die de jerrycans 
aan de verdachte verkocht, een foto 
van de persoon laten zien. Hoe kwa-
men ze erbij juist die foto te tonen? 
Dat blijkt nergens uit - 

De conclusie van Boek luidt dan ook: 
Justitie volgt ook nu weer de RaRa-
verdachten op alle mogelijke manie-
ren en probeert ze, bijvoorbeeld via de 

e— persconferentie, te provoceren. Van- 
;\ zelf komt er dan een nieuwe actie 

waarbij nauwgezet wordt toegekeken. 
Op basis van die informatie wordt ver-
volgens een gerechtelijk vooronder-
zoek gestart tegen de verdachten. Hoe 
de politie aan al die wijsheid is geko-
men om juist tegen. dat handjevol 
mensen een onderzoek te starten, 
blijft voor altijd eenraadsel. 

Want zelfs op de meest openhartige 
momenten blijft de politie vaag doen 
over de precieze tactiek die in de 
RaRa-zaken tot nu toe is gevolgd. 

Zo'n openhartig moment deed zich in 
1988 voor, toen het weekblad Vrij Ne-
derland sprak met hoofdinspecteur 
Herman van Hoogen, destijds leider 
van het Landelijk Coördinatieteam 
(LOT) inzake RaRa. 
Van Hoogen verklaart dat de bom-

aanslag bij Elba bestaande verdenkin-
gen tegen verdachten bevestigde. Dat 
bracht het onderzoek in een stroom- 

,.. versnelling. „Natuurlijk zou ik graag 
een heterdaad gehad hebben, maar 
het is er niet van gekomen en we heb- 
ben er ook niet op gewacht. We hiel-
den de doelgroep al maanden in het 
oog, dan worden je analyses door de 
vondst van een vingerafdruk beves-
tigd, dus waarom zou je dan nog lan-
ger wachten?" 

Tot zover geen raadsels. Maar als V rij 
Nederland wil weten waarom er na de 
vondst van de vingerafdruk bij Elba 
2,5 maanden is gewacht met de arres-
tatie van Rene R., geeft Van Hoogen 
niet thuis. Werd er toch gewacht op 
een volgende actie, zodat heterdaad 
mogelijk was? 
Het is wel de meest waarschijnlijke 

tactiek die de opsporingsdiensten nu 
zullen gaan volgen. RaRa nauw vol-
gen, desnoods maanden en maanden 
en wachten totdat ze weer in actie 
komen. Het is voor de politie de enige 
manier om aan bewijzen te komen. 
De BVD heeft geduld, dat heeft ze al 

eerder bewezen. Het eerste RaRa-on-
derzoek duurde twee jaar. Misschien 
dat de opsporingsdiensten de uit-
spraak van hun Duitse collega's in 
gedachten houden. Het toenmalig 
hoofd van de Brundeskrimilamt, He- 
rold,adviseerde begin jaren tachtig de 
terroristen van de RAF zich maar aan 
te geven. „Want, dat mag men wel 
zeggen, we krijgen ze toch allemaal te 
pakken..."  



Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Afdaling Relaties en Open Brennen 

Utrechts Nieuwsblad 14-11-1991 

AANSLAG PAST NIET BIJ BEELD "ANTI IMPI' S" 

DEN HAAGF -BVD-chef Doc-
ters van Leeuwen heeft de be-
oogde dadergroep van de bom-
aanslagen gisteren beschreven 
als de zogenoemde anti-impi's. 
Het gaat om anti-ir.iperialisten 
die zich erop beroepen tegen de 
eenwording van Europa te zijn 
en zich erop laten voorstaan 
contacten te onderhouden met 
de in Duitsland actief zijnde ter-
reurorganisatie Rote Armee 
Fraktion (RAP)  en de Baskische 
afscheiding beweging ETA. 
De beweging is volgens de BVD 

in de loop der jaren in ledental 
afgenomen van ongeveer 2000 
naar ongeveer 400. „Een groep 
van intelligente mensen die in-
middels niet meer jongelui ge- 
noemd kunnen worden, maar 
dertigers zijn. Ze steken niet on-
der stoelen of banken . ideologi-
sche actiedoelen te hebben die 
ze onderstrepen met geweld. 
Steeds hebben ze gezegd dat de 

•acties niet op mensen zijn ge-
. richt. De• risicovolle acties van 

gisterochtend hebben mij dan' 
ook echt verbagsd", herhaalde 
het hoofd van de BVD. Zijn 
dienst gaat ervan uit dat slechts 
een klein deel van de anti-impi's 
bereid is geweld tegenpersonen 
te gebruiken. 
Dotters van Leeuwen wees 

erop dat de brief, waarin de 
RaRa de verantwoordelijkheid 
voor de aanslagen heeft opge- 
ëist, grote gelijkenis vertoont 
met brieven die vorig jaar na 
aanslagen op de Koninklijke 
Marecháussee in Arnhem en -01 

'denzaal werden verzonden. 
Volgens mr J.W. Opstelten, di- 

recteur-generaal Openbare Orde 
en Veiligheid van het ministerie 
van binnenlandse zaken, is de 

beveiliging van het ministerie- 
gebouw 'goed' te noemen. Iedere 
ambtenaar moet een pasje to-
nen bij binnenkomst en bezoe-
kers dienen hun naam in te vul-
len. Opstelten geeft toe dat geen 
identificatie plaatsvindt, zomin 
bij Justitie als bij Binnenlandse 
Zaken,' en zegt over het binnen-
smokkelen van het bompakket: 
„Er is kennelijk iets tussendoor geglipt" 

De. melding van de bom op Jus-
titie - dat bleek later het met 
Justitie in verbinding staande 
ministerie van binnenlandse za-
ken te zijn - werd gisterochtend 
gedaan om vier uur op het cen-
trale nummer van de brandweer. 

Daar werd een gemonteerd 
bandje afgedraaid met de mede- 
deling 'waarschuwing-waar-
schuwing-waarschuwing; bom-
bom-bom; justitie-justitie-justi-
tie; vijf uur'. De politie kon  al-
leen afwachten en toezien hoe 
inderdaad om vijf uur de bom 
ontplofte. 
Directeur-generaal Openbare 

Orde en Veiligheid van het mi- 
nisterie van binnenlandse za-
ken, mr. I.W. Opstelten, zei dat 
de aanslagen „volstrekt uit de 
lucht zijn komen vallen".  Van 
concrete bedreiging van Kosto 
was geen sprake. 

Utrechts Nieuwsblad, 

14-11-1991 

Zaal bomvol bij 
. BVD's eerste 
persconferentie 
DEN HAAG (ANP) Een 

persconferentie van de BVD. 
Dat bad de Nederlandse journa-
listiek nog niet eerder meege-
maakt. En zelfs over een concre-
te gebeurtenis. De zaal zat bom-
vol. 
Het past in het sinds vorig jaar 

geldende beleid van 'glasnost'. 
Toen verbaasde de BVD vriend 
en vijand door televisiecamera's . 

van de KRO toe te laten in het 
heilige der heilige, het kantoor 
aan de Haagse Kennedylaan. 
Sindsdien heeft BVD-chef Doc-

ters van Leeuwen enkele spraak-
makende kranteninterviews op 
'zijn naam. Onlangs trad hij op in 
het televisieprogramma. Het Ca-
pitool om zijn visie te geven op 
de infiltratie van Surinaamse 
drugshandelaren in het Neder-
landse overheidsapparaat. 
Ook de openbare informatie 

aan de Tweede Kamer is sterk 
toegenomen. Pas nog openbaar-
de de dienst na kritische vragen 
een rapport over de zaak-Quim-
po. Ook dat was een unicum. 

.r-- 
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Alle leden bekend bij BVD 

Daders gezocht jn 
harde kern RaRâ 
(Door Jos van den Camp) 

DEN HAAG/GROOTSCHER-
MER -- De Binnenlandse Vei-
ligheidsdienst zoekt de daders 
van de bomaanslagen op  Bin-
nenlandse Zaken en de woning 
van staatssecretaris Kosto in 
Grootschermer in een groep 
van twintig à dertig leden van 
de harde kern van de terreur-
groep RaRa. Ze zijn alien be- 
kend bij de BVD. • 
Dat heeft het hoofd van de 

dienst mr. Docters van Leeuwen 
gisteren gezegd op een door  Bin-
nenlandse Zaken en Justitie be-
legde persconferentie. Wie ver-
antwoordelijk zijn voor de acties 
is vooralsnog volstrekt onduide-
lijk. 

 

„Zo lang je zelf niet bij de voor-
bereidingen van dergelijke aan-
slagen aanwezig bent is het niet 
mogelijk te weten te komen wie 
de daadwerkelijke daders zijn. 
De BVD kan veel, maar ze kan 

 zich niet onzichtbaar maken in 
kamertjes waar dergelijke plan-
nen worden gesmeed", aldus 
Dotters van Leeuwen. 
Hij zei dat de dienst in algeme-

ne zin op de hoogte was v an  het 
nieuwe 'vijandsbeeld' van 
RaRa. De terreurgroep deelde in 
juni dit jaar in een anoniem in-
terview in het links-radicale ac-
tieblad Konfrontatie mee dat de 
strijd moest worden aangebon-
den met het toekomstige Vere-
nigd Europa en het vluchtelin- 

genbeleid. Ondanks die weten-
schap heeft de BVD geen mo-
ment gedacht aan aanslagen op 
Kosto's huis en het ministerie 
van binnenlandse zaken. Justi-
tie was eigenlijk het doelwit. 
„Het past in het geheel niet in de 
strategie die RaRa de afgelopen 
jaren heeft laten zien". 

De groep, die gistermorgen een 
acht velletjes . tellende verant-
woording heeft bezorgd bij het 
Algemeen Nederlands Persbu-
reau in Utrecht, heeft zich vol-
gens de BVD'er nooit zo direct 
gericht tegen één persoon. In het 
verleden gingen de acties v an 

 Rara uit naar instanties (SHV, 
Shell). Volgens Docters heeft de 
groep zich nu op zeer glad ijs be-
geven: „Rara is een enorm risico 
aangegaan. Wie kon namelijk de 
garantie geven dat er geen 
slachtoffers zouden va llen? Wat 
even veel onrust baart  is dat de 
acties zich verharden: de bom-
men in zowel Den Haag als 
Schermer hadden een vernieti-
gende werking". Dat werd gis-
teravond nog eens duidelijk in 
Kosto's woning, waar een vijf-
tien man sterk team van  tac-
tisch rechercheurs en experts 
van de Explosieven Opruimings 
Dienst  sporenonderzoek deed. 
Vanwege instortingsgevaar 
moest het team zich snel uit de 
voeten maken. 



Binnenlandse Veiligheidsdienst 

de Gelderlander, 14- 11-1991 

BVD zoekt dad 
aanslagen in groep  
an -fn ria is n 

Door onze redactie binnenland 
DEN HAAG — De bomaanslag op staatssecretaris Kosto van 

 Justitie door de Rara is voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
(BVD) volstrekt uit de lucht komen vallen. „We hadden dit niet 
voorzien. Dit is de eerste keer dat een aanslag is gericht tegen een 
persoon", aldus A. Docters van Leeuwen, hoofd van de BVD. Hij 
vindt desondanks dat de BVD niet heeft gefaald. De daders van de 
aanslag koekt hij onder 'anti imperialisten' • 

De BVD heelt sinds de eerste u jkents vertoont met nrlev.n we 
aanslag van de Revolutionaire vorig aar na aanslagen op de Ko- 
Anti Racistische Actie (Rara) in ninklijke Marechaussee in Am-
1985 op een Makrofiliaal nauwe- hem en Oldenzaal werden verzon-
lijks een vinger kunnen krijgen den. 
achter de terroristische organise-„We hebben eerder al geconsta- 
tie. Er zijn wel BVD-mensen in  de  teerd dat deze groepering zijn doe-
organisatie geinfiltreerd. Docters len heeft verlegd. De acties zouden 
van Leeuwen „Maar als een aan- gericht worden tegen het 'Fort 

 slag in een klein kringetje wordt Europa en het vreemdelingenbe-
voorbereid en er niemand van ons lekt' aldus Docters van Leeuwen. 
bij is, kunnen we natuurlijk niet 	Volgens het hoofd van de BVD 
weten wanneer wat gebeurt” 	is RaRa materieel goed uitgerust. 

De BVD zoekt de daders van de Of er extern gefinancierd wordt, 
bomaanslagen op het huis van kan lk niet zeggen. Ze  gaan  er wel 
Kosto en het ministerie van Bin- prat op relaties te hebben met  on-
nenlandse Zaken in een groep van der meer de Duitse RAF." 
twintig tot dertig. 	met 	Volgens  hem is het profiel van 
een anti-im 	he ideolo- RaRa 'een organisatie met zekere 
gie. 	 ideologische denkbeelden, die zij 

De beweging van anti-imperia- met geweld onderstrepen'. 
listen is volgens Doctors van Leeu- 	Gelet op het patroon van vorige 
wen aanzienlijk groter, al zou de aanslagen door RaRa vindt Van 
beweging de afgelopen jaren in ' Leeuwen dat er sprake is van een 
omvang zijn afgenomen van circa  nieuwe  stap in de geweldsspiraal 
2000 tot zon 400 personen. Slechts „Dit is de eerste keer dat er een 
een klein deel van deze beweging aansiag wordt gepleegd op een pri 
is volgens de BVD  bereid geweld- 	n. Voorheen werden er 
dadige middelen te gebruiken. 	gebouwen  en instituten brand- 

Docters van Leeuwen wees bommen en lichte explosieven ge-
erop dat debrief, waarin de Ra e brulkt. Deze bommen zijn zwaar-
de verantwoordelijkheid voor de der. Deze ontwikkeling hadden we 
aanslagen heeft opgeëist, grote ge- niet voorzien." 
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harde kern RaRa  

De rest van de Kamer reageert  
terughoudend en wil eerst het poli-
tie-onderzoek afwachten. D66  
wijst erop dat het niet verstandig  

is om op basis van één incident  
prijs te geven wat we in Neder-
land zo op prijs stellen'.  

Zorgen  
CDA-fractieleider Brinkman  

wil  dat de commissie voor de  in-
lichtingen- en veiligheidsdiensten  

zo snel mogelijk bij elkaar komt.  
De commissie bestaat uit de frac-
tievoorzitters van de vier grote  
partijen (CDA, PvdA, VVD en  
D66) en is de enige Kamercom-
missie die informatie krijgt over  
de  werkwijze  van de BVD. 

Ook Brinkman  maakt rich  ern-
stig zorgen over de veiligheid van  
politici. Daarnaast makende bom-
aanslagen duidelijk dat de BVD te  
weinig weet van de actiegroep Ra-
Ra. BVD-chef Docters van Leeu-
wen gaf dat gisteren op een pers-
conferentie ook toe.  Op  de harde  
kern  van de beweging, hooguit  
twintig tot dertig personen, heeft  
de BVD geen vat. In maart liet de  
actiegroep openlijk weten haar  
aandacht niet meer op het anti-
apartheidsbeleid te willen vestigen  
maar op de behandeling van  el-
zoekers en minderheden.  

Minister-president  Lubbers was  
gisteren een van de weinigen die  
niet wilde reage ren op de aansla-
gen. In 1987 was Lubbers zelf  
slachtoffer van een aanslag. Een  
onbekende gooide een brandbom  
in zijn huls. Lubbers en zijn vrouw  
bleven ongedeerd.  

AFSCHUW OVER AANSLAGEN  

BVD heeft geen greep op  

DEN HAAG - De dub-
bele bomaanslag gister-
ochtend op het huis van  
st aa tssecretaris Kosto  
van Justitie en het minis-
terie vin Binnenlandse  
Zaken heeft tot een golf  

^- van afschuw en veront-
waardiging geleid in de  
Nederlandse samenle-
ving.  

De actie is opgeëist door de Re-
volutionaire Anti-Rassistiese Axie  
(RaRa) in een brief aan het ANP-  
kantoor in Utrecht. De nachtelijke  
aanslagen veroorzaakten g rote  
materiële schade aan woning en  
ministerie maar maakten geen  
persoonlijke slachtoffers.  

Zelfs de twaalf EG-ministers  
van Justitie, gisteren en vandaag  
in Brussel bijeen onder voorzitter-
schap van minister Hirsch Bali ,  
besteedden aandacht aan de bom-
men die gistermorgen om 04.00 uur  
en 05.00 uur ontploften. Ze waren  
gericht tegen het door RaRa in  
tien dichtbetypte velletjes als 'on-
menselijk' omschreven asielbeleid  
van de Nederlandse regering. De  
EG-ministers toonden zich  'diep 
geschokt'. Parlementariërs, minis-
ters en belangengroepen van min-
derheden en asielzoekers reageer-
den in vergelijkbare bewoordin-
gen.  

De aanslagen leidden gisteren  
onmiddellijk tot nieuwe discussies  
over de beveiliging van politici in  

Nederland en de taken van de Bin-
nenlandse Veiligheidsdienst, de  
BVD. Voor- en tegenstanders van  
het Nederlandse asielzoekersbe-
leid wijzen erop dat de bomaansla-
gen averechts werken en de belan-
gen van asielzoekers schaden.  

De VVD wil zo snel mogelijk  
een discussie over de beve  
van politici. De partij heeft voor  
fractievoorzitter Bolkestein spe- 
ciale litiebescherming aange- 

omdat  hij in een pamflet  
van de RaRa met name wordt ge-
noemd. Bolkestein zwengelde be-
gin september de discussie aan  
over het Nederlandse asielbeleid.  

Binnenlandse Veiligheidsdienst  
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AFSCHUW NA AANSLAGEN RARA  

Kamercommissie onderzoekt veiligheid van Nederlandse politici  

DEN HAAG - De bomaanslagen op de woning van staatsse-
cretaris Kosto van Justitie in Grootschermer en het ministerie  

van Binnenlandse Zaken in Den Haag zijn door po litici, vluch-
telingen- en migrantenorganisaties scherp veroordeeld. De  

actie is opgeëist dcar de Revolutionaire Anti Racistische Actie  

(RaRa) in een brief aan het ANP-kantoor in Utrecht. De nach- •  

telijke aanslagen veroorzaakten grote materiële schade aan  

woning en ministerie, maar maakten geen persoonlijke slacht-
offers.  

De aanslagen waren gericht tegen  

het door RaRa in tien velletjes als  

onmenselijk omschreven asielbe-
leid van de Nederlandse regering.  

Politiek Den Haag was unaniem in  
de veroordeling van de RaRa-actie.  
Alle fracties noemden de aanslag  
een zeer ernstige zaak. Later op de  

dag kondigde CDA-fractievoorzitter  

Brinkman aan de vaste Kamercom-
missie voor In]ichtingen en Veilig-
heidsdiensten bijeen te willen roe-
pen om de veiligheid en bewaking  
van. Nederlandse politici te bespre-
ken.  

Ook vluchtelingen- en migrantenor-
ganisaties wa ren zeer gedecideerd  
in hun veroordeling van de RaRa-
aanslagen. „Dit zijn volkomen ver-
keerde middelen", reageerde een  
woordvoerder van Vluchtelingen-  
Werk gisterochtend kort na de aan-
slag.  

Gelijkenis  
Op een gezamenlijke persconferen-  
tie van de ministeries van Binnen-
landse Zaken en Justitie werd gis-
termiddag de vorming van een  
speciaal onderzoeksteam van  de  
Haagse politie, de rijkspolitie van  
het district Alkmaar en de Centrale  
Recherche Informatiedienst (CRI)  
aangekondigd. Ook de Binnenland- f  
se Veiligheidsdienst (BVD) is bij  
het onderzoek betrokken.  
Het hoofd van de BVD, mr A. Doc-
ters van Leeuwen, zei op de pers-,  
conferentie de daders te zoeken in  

een groep van zo'n twintig tot dertig  

personen 'met een anti-imperialisti-
sche ideologie.' Hij wees erop dat  

de brief waarin RaRa de verant- 

woordelijkheid voor de aanslagen  
opeist, grote gelijkenis vertoont met  
eerdere brieven die het vorig jaar na  
aanslagen op marechaussee-kazer-
nes in Arnhem en Oldenzaal wer-  
den verzonden.  

De beide bommen ontploften gis-
terochtend na telefoontjes naar res-
pectievelijk de rijkspolitie in Alk-
maar en de brandweer in Den Haag.  
In Alkmaar luidde de melding (om  

03.01 uur) kortweg: „Kosto. Groot-
schermer. Dertig minuten." Kosto,  
zijn vrouw en een aantal omwonen-
den werden door de politie in  
Grootschermer gewaarschuwd.  

Even later vond de politie inder-
daad een tas waar wat draadjes uit-
staken. Terwijl de politie de Explo-
sieven Opruimingsdienst (EOD)  
alarmeerde, ontplofte de bom.  
Ongeveer terzelfder tijd k reeg de  
Haagse brandweer een telefoontje:  
„Bom, bom, bom. Justitie, justitie,  
justitie. Vijf uur, vijf uur, vijf uur."  

RaRa bleek zich echter te hebben  

vergist in de vlak naast elkaar gele-
gen ministeries van Justitie en Bin-
nenlandse Zaken.  

De politie in enkele steden in het  
land moest gisteren in actie komen  
als gevolg van. bommeldingen. In  
Den Haag ging het om het ministe-
rie van Financiën, waar een 'ver- 
lacht pakketje' was gevonden, en  
n Leeuwarden om de woonwijk De  
lleenthe waar staatssecretaris Heer-
na (Volkshuisvesting) op .bezoek  
%es. In beide gevallen ging het om  
hos alarm.  
tat gold ook voor Tilburg, waar  
vor twee lokaties werd gemeld dat  
ereen bom was geplaatst.  

^ 
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Den Haag/Groot-Schermer - De dubbele  
bomaanslag gisterochtend op het huis van  
staatssecretaris Kosto (Justitie) en het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken heeft tot  
een golf van afschuw en verontwaardiging  
geleid in de Nederlandse samenleving.  
De aanslagen van de actiegroep RaRa uit protest 
tegen het  Nederlandse  asielbeleid, leiden tot  
nieuwe discussies over de beveiliging van poll-
tici in Nederland en de taken van de Binnen-
landse Veiligheidsdienst (BVD).  
Voor- en tegenstanders van het Nederlandse  
asielzoekersbeleid wijzen er op dat de bomaan-
slagen averechts werken en de belangen van  
asielzoekers schaden.  
De enige positieve reactie op de aanslagen komt  
van het Amsterdam: Solidaritetts Komitee  
Vluchtelingen (ASKV), dat zich heel kan  
voorstellen dat mensen middelen als  • maan-
slagen gebruiken om zich te versgitten tegen het  
Nederlandse asielbeleid.  

Bescherming  
De VVD Wil zo snel 	k een dlsèiiesie over  
de beveiliging van poli ci. De partij heeft voor  
fractievoorzitter Bolkestein  e politiebe-
scherming aangevraagd omdat hij in een pam-

` Bet  van de RaRe met name wo genoemd. Bol- 
 kestein zwengelde begilt s em  ti er de discussie 

over het Nederlandse asielbeleid I1ati. Bolkestein 
zelf :Peet ,• dret ►enteti,aÁ l lëars te  18

•  
`De restvan de Kamer rea 	• oudetíd en  
" wil eerst het pblitíe-onfleízultk 	a ten. 1388 
wijst er op dat het niet verstandig om obpp basis  
van één incident 'prijs te, geven wat  *in -  

derland so op prijs stenen'. -  ' -  
VVD'er »ijkstal zegt toch een  
discussie te willen 'omdat we dit  
soort  zaken in het lieve, kleine  
Nederland niet gewend zijn'; ook . 
hij waarschuwt echter voor een 
overreactie, waardoor bij wijze 

 van spreken 'drie agenten  en een  
pantserwagen bij elk lid, van het  
kabinet moeten titaan'. ... ..  

CDA-fractieleider Brinlnnan wil  
dat de " . , :: é vobr de inlich- 

zo  
komt.'  

omaken de 

te weinig wOt Van de aetteititep.  

ilechef Docters  van Ler!iiwen 
dat gisteren tip een petscon-  
tie  ook  toe. , Vie hadden dit 

niet voorzien. bit Is de •eerste  
keer dat;  een aeithg is gericht  

tors van Ltteutwen. "', ddus Doc-•  
Er zijn wel BVD-mineen in de  
organisatie gem!1itre rd. Doders  

van Leeuwen: „Maar als een  
in eon klein klingetje 

wordt voorbereid en  er ntemandd  
van ons bij is, ekutmen ,we na-
tuurlijk niet weten wanneer wat  

gebeurt".  
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HARDE KERN „ANTI-IMPI' S" WEER IN BEELD 
"BVD ZOEKT DE DADERS TUSSEN OUDE BEKENDEN" 

(door Jos van den Camp) 
De daders van de bomaanslagen op het ministerie van binnen-

landse zaken en op de woning van staatssecretaris Kosto in Groot-
sohermer, moeten gezocht worden in een groep  van  twintig ii dertig 
leden van de harde kern van de terreurgroep Rats. Deze lieden zijn 
allen met naam en toenaam bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
(BVD) bekend. 

Dat heeft het hoofd van de 
dienst mr Docters van Leeuwen 
gisteren op een door Binnenland-
se Zaken en Justitie belegde pers-
conferentie gezegd. Wie er echter 
hoofdelijk verantwoordelijk zijn 
voor de acties, is vooralsnog vols-
trekt onduidelijk. ,,Zolang je zelf 
niet bij de voorbereidingen van 
dergelijke aanslagen aanwezig 
bent, is het niet mogelijk aan de 
weet te komen wie de daadwerke-
lijke daders zijn. De BVD kan 
veel, maar ze kan zich niet on- 
zichtbaar maken in kamertjes 
waar dergelijke plannen warden 
gesmeed", aldus Docters van 
Leeuwen. 

Vijandsbeeld 

Hij zei dat de dienst in algeme-
ne zin op de hoogte was van het 
nieuwe vijandsbeeld van RaRa. Zo 
deelde de terreurgroep in juni 
van dit jaar in een anoniem inter-
view in het links-radicale actie- 
blad Konfrontatie mee, dat de 
strijd aangebonden moest worden 
met  liet  toekomstige Verenigd 
Europa en het  vluchtelingenbe-
leid. 

De BVD mag dan geconstateerd 
hebben in welke richting RaRa 
iets van plan was, aan de aansla-
gen op Kosto's huis en op het mi-
nisterie van binnenlandse zaken 
'(Justitie was eigenlijk doelwit) 
heeft de BVD geen enkel moment 
gedacht, zo liet Doctors van Leeu-
wen weten: „Het past in het ge-
heel niet in de strategie die RaRa 
de afgelopen jaren heeft laten 
zien". 

De groep, die gistermorgen een 
acht velletjes tellende verantwoor- 

,,Ben • groep van intelligente 
mensen die inmiddels niet meer 
jongelui genoemd kunnen wor-
den,  maar dertigers zijn. Ze ste-
ken niet onder stoelen of banken 
ideologische actiedoelen te hebben 
die ze onderstrepen met geweld. 
Steeds hebben ze gezegd dat de 
acties niet op mensen zijn ge-
richt. De risicovolle acties van 
gisterochtend hebben mij dan ook 
echt verbaasd", herhaalt het 
hoofd van de BVD die onthulde 
dat de dienst eerder dit jaar 'in 
Den Haag een aantal aanslagen' 
heeft verijdeld. „Meer zeg ik daar 
niet over". 

Volgens mr J. W. Opatelten, di-
recteur-generaal Openbare Orde 
en Veiligheid van het ministerie 
van binnenlandse zaken is de be-
veiliging van het ministeriege-
bouw 'goed' te noemen. Iedere 
ambtenaar moet een pasje tonen 
bij binnenkomst en  bezoekers  die- 
nen hun naam in te vullen. Op-
stelten geeft toe dat er geen iden-
tificatie plaats vindt bij zowel Jus-
titie als Binnenlandse Zaken en 
zegt over het binnensmokkelen 
van het bompakket: „Er is kenne-
lijk iets tussendoor geglipt". De 
bomaanslagen hebben volgens de 
directeur-generaal geleid tot en-
kele maatregelen op het gebied 
van persoonsbeveiliging. Welke 
maatregelen dat zijn wil hij niet 
zeggen: „Maar we doen niet meer 
clan  noodzakelijk wordt geacht." 

Ravage 

De melding dat er een bom zou 
afgaan op het ministerie van Jus-
titie (dat bleek later het met Justi-
tie in verbinding staande ministe-
rie van binnenlandse zaken te 
zijn), werd gisterochtend gedaan 
om vier uur op het centrale num-
mer van de brandweer. Daar werd 
een gemonteerd bandje afge-
draaid met de mededeling 'waar 
schuwing waarschuwing-waar-
schuwing; bom-bom-bom: justitie- 

ding heeft bezorgd bij het Alge-
meen Nederlands Persbureau in 
Utrecht, heeft zich volgens de 
BVD'er nooit zo direct gericht te-
gen één persoon (Kosto). In het 
verleden gingen de acties van 
Rara uit naar louter instanties 
(SHV, Shell e.d.). Volgens Doctors 
heeft de groep zich nu op zeer 
glad ijs begeven: „Rara is een 
enorm risico aangegaan door 
deze bomaanslagen te plegen. Wie 
kon namelijk de garantie geven 
dat er geen slachtoffers zouden 
vallen? Wat evenveel onrust baart 
is dat de acties zich verharden: de 
bommen in zowel Den Haag als 
Schermer hadden een vernieti-
gende werking". Dat werd ook 
gisteravond nog eens duidelijk in 
de woning van Kosto waar een 
vijftien man sterk team van takti-
ache rechercheurs en experts van 
de Explosieven Opruimingsdienst 
van de Koninklijke Landmacht 
sporenonderzoek deed. Vanwege 
instortingsgevaar moest het team 
zich snel uit de voeten maken. Zo 
lang de totaal verwoeste woning 
niet gestut is kan het onderzoek 
niet worden voortgezet. 

Anti-impi's 
Docters van Leeuwen omschreef 

de beoogde dadergroep gisteren 
als de zogenoemde anti-impi's: 
anti-imperialisten die zich er op 
beroepen tegen de eenwording 
van Europa te zijn en zich er op 
laten voorstaan contacten te on-
derhouden met de in Duitsland 
actief zijnde terreurorganisatie 
Rote Armee Fraktion (RAF) en de 
Baskisohe afscheidingsbeweging 
ETA. 
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justitie-justitie;  vijf uur'. De poli-
tie kon niet meer doen dan af-
wachten en toezien hoe inderdaad 
om vijf uur - op de Directie Com-
municatie van het ministerie van 
binnenlandse zaken - de bom ont- 
plofte. 

De bom in de woning van de 
staatssecretaris in het Noordhol-
landse Groot-Schermer heeft zo-
danige schade aangericht dat het 
huis rijp lijkt voor de sloop. Enke-
le omwonenden hebben inmiddels 
bij de politie verklaard dat ze een 
uur voor het ontploffen van de 
bom een langzaamrijdende auto 
in de buurt van het huis hebben 
gezien. 

De getroffen tweede verdieping 
van het ministerie van binnen- 
landse zaken is voorlopig on-
bruikbaar. Het gaat daarbij om de 
werkruimte van de directie com-
municatie, de coordinator min- 
derhedenbeleid en het secretari-
aat van de interdepartementale 
werkgroep sociale vernieuwing. 
Zo'n vijftig ambtenaren kregen 
vrijaf, anderen kregen een ver- 
vangende werkplek. Ook Jan 
Schaefer, voorzitter van de werk-
groep sociale vernieuwing, kon 
gisteren zijn kantoor niet gebrui-
ken. 

Meldingen 

De politie in enkele steden in 
het land moest gisteren in actie 
komen als gevolg van bommeldin-
gen. In Den Haag ging het om het 
ministerie van financiën, waar 
een 'verdacht pakketje' was ge-
vonden, en in Leeuwarden om de 
woonwijk De Meenthe waar 
staatssecretaris Heerma (volks-
huisvesting) op bezoek was. In 
beide gevallen ging het om loos 
alarm. 

Dat gold ook voor Tilburg, waar 
voor twee lokaties werd gemeld 
dat er een bom was geplaatst. Het 
appartementenoomples aan het 
Kasteel Twikkelerf waar burge-
meester Brokx woont, werd gis-
teravond direct na de melding 
ontruimd. Er  werd  niets gevon-
den. Op het stadhuis kwam een 
abrupt einde aan een oommiesie-
vergadering, toen daar eveneens 
een bommelding binnenkwam. In 
Tilburg 'wordt overigens, 'ne -de 
bomaanslagen van gisterochtend, 
de woning van justitieminister 
Hirsch Ballin scherp in de gaten 
gehouden. • 
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Aanslagen met verwoestende  kracht op huis Kosto 

en ministerie 

"BVD:  RARA LEGDE BOMMEN" 

DEN HAAG/GROOT-SCHER-
MER (GPD) - De daders van de 
bomaanslagen op het ministe-
rie van binnenlandse zaken en 
op de woning van staatssecreta-
u s Kosto in Groot-Schermer, 
moeten gezocht worden in een 
groep van twintig à dertig le-
den van de harde kern van de 
terreurgroep RaRa die allen bij 
de Binnenlandse Veiligheids-
dienst (BVD) bekend zijn. Dat 
heeft het hoofd van de dienst mr 
Docters van Leeuwen gisteren 
op een door Binnenlandse Za-
ken en Justitie belegde perscon-
ferentie gezegd. Wie er echter 
hoofdelijk verantwoordelijk 
zijn voor de acties, is voorals-
nog volstrekt onduidelijk. 
„Zo lang je zelf niet bij de voor- 
bereidingen van dergelijke aan- 

slagen aanwezig bent, is het niet 
mogelijk aan de weet te komen 
wie de daadwerkelijke daders 
zijn. De BVD kan  veel, maar ze 
kan zich niet onzichtbaar ma-
ken in kamertjes waar dergelijke 
plannen worden gesmeed", al- 
dus Docters van  Leeuwen. 
Hij zei dat de dienst in algemene 
zin op de hoogte was van het 
nieuwe 'vijandsbeeld' van Ra-
Ra. Zo deelde de terreurgroep in 
juni van dit jaar in een anoniem 
interview in het links-radicale 
actieblad Konfrontatie mee dat 
de strijd aangebonden moest 
worden met het toekomstige 

Verenigd Europa en het vluchte-
lingenbeleid. De BVD mag dan 
wel geconstateerd hebben in 
welke richting Rana iets van 
plan was, aan de aanslagen op 
Kosto's huis en op het ministerie 
van binnenlandse zaken (Justi- 
tie was eigenlijk doelwit) heeft 
de BVD geen enkel moment ge-
dacht, zo liet Docters van Leeu-
wen weten: „Het past in het ge- 
heel niet in de strategie die Ra-
Ra de afgelopen jaren heeft la-
ten zien". 
De groep, die gistermorgen een 
acht velletjes  tellende verant- 
woording heeft bezorgd bij het 
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Algemeen  Nederlands Persbu-
reau in Utrecht, heeft zich vol- 
gens de BVD'er nooit zo direct 
gericht tegen één persoon (Kos-
to). In het verleden gingen de ac-
ties van  Rara uit naar louter in-
stanties (SHV, Shell e.d.). Vol-
gens Docters heeft de groep zich 
nu op zeer glad ijs begeven: „Ra-
ra is een enorm risico aangegaan 
door deze bomaanslagen te ple- 
gen. Wie kon namelijk de garan- 
tie geven dat er geen slachtoffers 
zouden vallen? Wat evenveel on-
rust baart is dat de acties zich 
verharden: de bommen in zowel 
Den Haag als Schermer hadden 
een vernietigende werking". Dat 
werd ook gisteravond nog eens 
duidelijk  in de woning van Kos-
to waar een vijftien man sterk 
team van taktische recher- 
cheurs en experts van de Explo-
sieven Opruimingsdienst van de 
Koninklijke Landmacht sporen-
onderzoek deed. Vanwege in-
stortingsgevaar moest het team 
zich snel uit de voeten maken. 
Zo lang de totaal verwoeste wo-
ning niet gestut is kan het onder-
zoek niet worden voortgezet. 
Docters van  Leeuwen omschreef 
de beoogde dadergroep gisteren 
als de zogenoemde anti-impi's: 
anti-imperialisten die zich er op 
beroepen tegen de eenwording 
van Europa te zijn en zich er op 
laten voorstaan contacten te on-
derhouden met de in Duitsland 
actief zijnde terreurorganisatie 
Rote Armee Fraktion (RAF) en 
de Baskische afscheidingsbewe-
ging ETA. „Een groep v an  intel-
ligente mensen die inmiddels 
niet meer jongelui genoemd 
kunnen worden, maar dertigers 
zijn. Ze steken niet onder stoelen 
of banken ideologische actie-
doelen te  hebben die ze onder-. 
strepen met geweld. Steeds heb-
ben ze gezegd dat de acties niet 
op mensen zijn gericht. De risi-
covolle acties van gisterochtend 
hebben mij dan  ook echt ver-
baasd". herhaalt het hoofd van 

 de BVD die onthulde dat de 
dienst eerder dit jaar 'in Den 

Haag een aantal aanslagen' 
heeft verijdeld. „bieer zeg ik 
daar niet over". 
Volgens mr J.W. Opstelten, di-
recteur-generaal Openbare Or- 
de en Veiligheid van het nsiniste- 
tievan binnenlandse zaken is de 
beveiliging van het ;ministerie-
gebouw 'goed' te noemen. ledere 
ambtenaar moet een pasje to-
nen bij binnenkomst en bezoe-
kers  dienen hun na am in te vul- 
len. Opstelten geeft toe dat, er 
geen identificatie plaats vindt 
bij zowel Justitie als Binnen-
landse Zaken en  zegt over het 
binnensmokkelen van het. bom-
pakket: „Er is kennelijk iets tus-
sendoor geglipt". De bomaan- 
slagen hebben volgens de direc-
teur-generaal geleid tot enkele 
maatregelen op het gebied van 
person abevelliging. 
De melding dat er een bom zou 
afgaan op het ministerie van 
Justitie (dat bleek later het met 
Justitie in verbinding staande 
ministerie van•bbmenlardse za-
ken te zijn(, werd gisterochtend 
gedaan om vier uur op het een-
trsle nummervan de brandweer. 
Daar werd een gemonteerd 
bandje afgedraaid met de mede- 
deling  'we aischuwing•  was r-
schuwing-waarschuwing: bom-
b:nm-bom; justitiejustitie-justi-
tie: vijf uur'. De politie kon niet 
meer doen dan afwachten en 
toezien hoe inderdaad om vijf 
uur - op de Directie Communica-
tie van het ministerie van bin-
nenlandse zaken - de bom ont -

plofte. De ravage was enorm. 
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`Ondanks alle voorkennis valt ons  
niets te verwijten'  

doel Raga  
bekend  

BVD  
Van onze parlementaire redactie  
DEN HAAG De Binnen-
landse Veiligheidsdienst is al  
heel lang op de hoogte van  
het nieuwe doel van de ac-  
tiegroep RaRa: het met ge-
weld opkomen voor vluch-
telingen, illegale vreemde-
lingen en anderen die zich  
het slachtoffer voelen van  
het Europees beleid van on-
der meer de. Nederlandse  
regering. De BVD valt echter  
niet te verwijten dat RaRa  

zomaar een bom bij Binnen-
landse Zaken en staatssecre-
taris Kosto thuis kon plaat-  
sen. Kosto is de eerstverant-
woordelijke in ons land wat  
betreft asielzoekers. Dat  
vertelde gisteren mr. Arthur  
Docters van Leeuwen, het  
hoofd van de BVD.  
De BVD weet volgens Docters van  

Leeuwen nog meer van RaRa: de  
Revolutionaire Anti Racistische  

Actie heeft een harde kern heeft  

van 201 30 man. „Ze zijn nu alle-  
maal in de dertig. Het zijn goed  
opgeleide, met goed materiaal uit-
geruste en intelligente mensen die  
prat gaan op hun contacten met  
terreurgroepen als de RAF-Um-
welt en de ETA". aldus Docters  
van Leeuwen op een persconfe-
rentie. Ook verwees hij naar het  
nieuwe links-radicale tijdschrift  
Konfrontatie. In een interview  

ventileerde RaRa een nieuw  
ideaal en vertelden leden wat dat  
was. Ook verklaarden zij dat nieu- 

we militante acties niet uit te slui-
ten waren. Tijdens de Golfoorlog  
zouden zij al acties hebben willen  

voeren. Deze waren zelfs voorbe-
reid ,.tot in een vergevorderd  sta-
dium" , maar gingen uiteindelijk  
niet door wegens „tijdgebrek en de  

huidige als-mijn-haar-maar goed-  
zitmentaliteit van Links".  
Toch vindt Docters van Leeuwen  
niet dat de BVD iets te verwijten  
valt. „Voor dit soort aanslagen is  
maar een heel klein groepje  men-
sen nodig. Als BVD heb je dus een  
informant nodig die althans bij de  
voorbereiding betrokken is. Als  
dat niet het geval is weet je niets en  
kun je dus ook niets doen", aldus  
Docters van Leeuwen.  

De BVD-chef wilde niet zeggen of  

de door hem aangeduide harde  
kern van 20 à 30 RaRa'ers, hij  
noemde ze 'anti-impi's' (vanwege  
hun verzet tegen het 'imperialis-
me'  van de Europese Gemeen-
schap), permanent door zijn dienst  
in de gaten wordt gehouden. „Daar  
geef ik geen antwoord op". Uit zijn  
houding (het maken van wegwer-  

pende gebaren) leek echter af te  
leiden dat Docters van Leeuwen  

het constant schaduwen van dit  
soort mensen niet bepaald een zin-
volle aangelegenheid acht. Voor- 
opgesteld dat hij weet wie moet  

worden geschaduwd.  
Heeft de Binnenlandse Veilig-
heidsdienst zich wellicht in slaap  

• laten sussen door enkele milde op-
merkingen in het vraaggesprek  
van het blad Konfrontatie met de  
Rara-leden. „Met een aanslag be-
reik je niets als die alleen maar  

materiële schade oplevert en poli-
tiek geen effect heeft", zei één van  
de geïnterviewden. Daardoor  
werd de indruk gewekt dat de Ra-
ra op dat moment weinig heil zag  
in terreur-aanslagen. Die indruk  
werd nog versterkt door het ant-
woord op de vraag of er ook nu nog  
met militante actie een maat-
schappelijke beweging gemobili-
seerd zou kunnen worden.  l^ím 

van de geinterviewde Rara-leden  

beantwoordde die vraag „met een  
voorzichtig neen".  

Maar desondanks had de BVD  
uiteraard wel een onderzoek kun-
nen instellen. Niets wijst er echter  
op dat de dienst dit inderdaad ge-
daanheeft. De telefoon van de re-
dactie van Konfrontatie. die ge-
vestigd is in Den Bosch, werd gis-
teren opgenomen door ene 'Bas'.  
Deze woordvoerder ontkende steI-
lig dat de BVD na publicatie van  
het interview ooit met hem of een  
van de andere redacteuren van  
Konfrontatie contact had gezocht.  
Evenmin was hem iets bekend, zei  
hij, van enige andere activiteit van  
de geheime dienst of van politie- 
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amotenaren tegen zijn blad of de 
geinterviewde RaRa'ers. 
Maar BVD-hoofd Docters van 
Leeuwen hield op zijn beurt vol 
dat zijn dienst volkomen verrast 
was, al was het maar door het ka-
rakter van de nieuwe aanslagen. 
„Ze hebben veel zwaardere bom-
men gebruikt dan ooit, terwijl ze 
toch geen enkele garantie hadden 
dat er geen mensen meer in het 
huis van de staatssecretaris of op 
de betreffende afdeling van Bin-
nenlandse Zaken aanwezig zou-
den zijn. RaRa beweert altijd dat 
ze geen geweld tegen personen wil 
gebruiken. Inderdaad is er ook nu 
tevoren gewaarschuwd maar de 
groep heeft wel een , ontzettend 
groot risico genomen." 
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EáRa  -aan  slagèn  

Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Abe i9 Relaties en  Open  Bramen 

Reformatorisch Dagblad, 14-11-1991 

Van onze binnenlandredactie 

DEN HAAG — De Binnenlandse Veiligheidsdienst 
(BVD) is volledig verrast door de RaRa-aanslagen gisteren 
op het huis van staatssecretaris Kosto en het ministerie van 
binnenlandse zaken. Het hoofd van de BVD, mr. A. H. W. 
Docters van Leeuwen, betreurt het dat zijn dienst er niet in 
is geslaagd meer greep op de RaRa-activiteiten ie  krijgen. 

Docters hoorde, zo verklaarde hij 
gisteren, het nieuws van de aanslagen 
"knarsetandend" aan. Zijn dienst had 
al eerder geconstateerd dat RaRa zijn 
doelen had verlegd. „De acties zou-
den gericht worden teBen het Fort 
Europa en het vreemdelingenbeleid". 

De BVD is er niet in geslaagd vat 
te krijgen op RaRa. omdat de leden 
daarvan elkaar  heel  goed kennen. 
„Ze kennen elkaar al van de hbs en 
laten geen nieuwelingen toe". Omdat 
de infiltratie in RaRa door de BVD 
niet is gelukt, was men ook niet op 
de hoogte van de aanslagen.. "Dit 
soort  aanslagen wordt in zeer kleine 
kring voorbereid. Als je daar niet bij-
zit, weet je het niet", aldus Docters. 

Intelligent 
Docters hoopt dat zijn dienst er in 

slaagt dichterbij de kern van RaRa te 
komen, zoals haar dat wel is gelukt 
'bij andere ' actiegroepen. Daardoor 
heeft zij in het verleden aanslagen 
kunnen voorkomen. Om welke aan- 

slagen en op wie het ging, wilde de 
BVD-chef niet zeggen. 

RaRa zou twintig tot dertig leden 
hebben, die in de . dertig zijn. Het 
gaat volgens Docters van Leeuwen 
om «goed opgeleide, intelligente 
mensen, die veel beg rip hebben van 
wapen- en informatietechnologie". 
Materieel is de actiegroep goed uitge-
rust.  Of RaRa extern wordt gefinan-
cierd is bij de BVD niet bekend. 
RaRa gaat er bovendien prat op rela-
ties te hebben met de ETA en de 
RAF. 

Docters vindt dat zijn dienst wette-
lijke mogelijkheden genoeg heeft om 
haar werk te doen. pe aanslagen zal 
hij niet aangrijpen om te pleiten voor 
extra personeel. "Het heeft geen zin 
om bier met honderd man tegenaan . 

te gaan. Het is een zaak van volhou-
den. Veiligheidswerk is een kwestie 
van intelligentie en niet van de grote 
aantallen". 

Oud-staatssecretaris 	Zeevalking 
van justitie drong er in NOS-laat bij 
de politici . op aan het optreden van 
de BVD in de RaRa-zaak aan de 

kaak te stellen. „Als de BVD zo veel 
weet als ze zegt, dan hadden politie 
en Justitie ingeschakeld moeten wor-
den om tegen RaRa op te treden. 
Maar blijkbaar hebben politie en Jus- 
titie onvoldoende greep op de BVD, 
daar moeten de verantwoordelijken 
dan 'maar eens door de politici wor-
den aangesproken". 

Goed voorstellen 
Hoewel de aanslagen alom werden 

afgekeurd, kon het Amsterdams Soli-
dariteits Komitee Vluchtelingen 
(ASKV) .,zich heel goed voorstellen 
dat: mensen bomaanslagen gebruiken 
als middel om te protesteren tegen 
het asielbeleid. In een verklaring zegt 
het ASKV dat . het  de  bomaanslagen 
niet afkeurt, maar wel de commotie 
over de aanslag op Kosto. "Het is be-
lachelijk dat de discussie nu alweer 
gaat over de vraag of politici beter te-
gen dit soort zaken moeten worden 
beschermd en niet over de positie van/ 
asielzoekers in ons land". 

Migrantenorganisaties vrezen dat 
de aanslagen juist negatief werken 
voor vreemdelingen in Nederland. 
Volgens directeur Rabbae van het 
Nederlands Centrum Buitenlanders 
(NCB) bestaat de kans dat bepaalde 
Nederlanders de bomaanslagen gaan 
koppelen aan etnische groepen juist 
omdat RaRa in de brief waarin zij de 
verantwoordelijkheid voorde aanslag 
opeist, zich vooral tegen het Neder-
landse asielbeleid keert. 
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• DEN HAAG - De chef van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), mr. A. H. W. Docters van  
Leeuwen (r.), gisteren tijdens zijn persconferentie. Naast hem mr.  I.  W. Opstelten, directeur-generaal  open-
bare  orde en veiligheid van het ministerie van binnenlandse zaken, en links dr. J. J. H. G. Suyver, directeur-
generaal politie en vreemdelingenzaken van het ministerie van justitie. Fow ANP  



Knipselkrant 
onderzoeksteam 
aanslagen:  

Ministerie Binnenlandse Zaken 
- Woning Kosto 



RaRe noemt het vluchtelingenbeleid 
van staatssecretaris Kosto misdadig en 
blaast zijn huis op. Nederland reageert 
geschokt. De vraag is hoe  Kosto de 
asielzoekers behandelt. Humaan, maar 
het zou best wat ruimhartiger kunnen, 
zegt men bij Vluchtelingenwerk. Kosto 
voert een racistisch beleid, hij moet 
niet klagen over die  bomaanslag, vindt 
het Amsterdams Sol dariteeitsl  Komitee 
Vluchtelingen. En de sociaal-demo-
craat Kosto zelf zegt  „Waar ik kan zal 

ik de stroom vluchtelingen beperken, 
illegalen weren en misbruik van rege-
lingen tegengaan". Feit is, dat de 
Vreemdelingenpolitie dit jaar al enkele 
duizenden méér asielz oekers en illega-
len het land heeft uitgezet dan vorig 
jaar. Hun aantal kan sterk oplopen als 
volgende maand het „Terugkeer Bu-
reau" aan dr slag gaat. Op basis va 
'oprotpremies en vrijwilligheid. „We 
verwachten het eerste jaar 1500 men- 
sen op het vliegtuig te kunnen zetten". 

AANTAL UITZETTINGEN LOOPT STERK OP 

Kosto sluit het net om 
illegale vreemdelingen 
r door 

HOMME KROL  

DEN HAAG — Sonny Po-
corni (48) zit te popelen. 
Als hoofd van het gloed-
nieuwe Terugkeer Bureau 

 moet hij asielzoekers en il-
legale buitenlanders met 
een soort  'oprotpremie' 
naar hun eigen of een 
'derde'  land helpen. „We 
zijn er klaar voor, maar 
we zitten al enkele maan-
den te wachten op gfoen 
licht." zegt de oorspronke-
lijk uit Suriname afkom- 
stige Pocorni. 
..Er moeten 

papieren 
 door JustitJustitienog 

den. Ons 
bur 

 bureau 
 Is 

 onderdeel 
van  de 1011, de Internatkmal 
Organisation for Migration. 
maar we worden door justitie 
gesubsidieerd. Ik verwacht dat 
we begin volgende maand ope-
rationeel sul len zin. Dan kan 
ik de formulieren versturen 
naar de instellingen in het 
land die zich met vluchtelin-
gen bezig houden. Asielzoe-
kers en ook illegalen dle vrij-
w illig willen vertrekken kun-
nen dan een aanvraag indie- 
nen. Als ze aan de voorwaar-
den voldoen krijgen ze een 
gratis vliegticket en een on-
dersteuningsbijdrage". 

Hoe hoog is die bijdrage? 
..Dat hangt er venaf. We heb-
ben twee  soorten. Een vreem-
deling die afziet van herzie-
ning van zijn asielverzoek 
krijgt 1250 •gulden. Heeft-ie 
een gezin dan betalen we 1750 
gulden plus 200 gulden per 
e., nd. Voor de ca tegorie asiel-
s jokers die al  is  uitkeproce-
aeerd en tot de zogenaamde 
gedoogden hoon of in het grij-
ze circuit is verdwenen, is  de 

 bijdrage  lager:  500 gulden per 
penpon. 700 gulden voor een 
gezin plus 100 gulden per 
kind. Ja. dat onderscheid zit 
nu eenmaal in de regeling. Die 
heb ik zelf ook niet bedacht". 
.Slet die bijdrage kunnen de 
mensen zich de eerste weken 
in het land van terugkeer red-
d. i. Althans in eenontwikke-
lingsland. We gaan er vanuit 
dat ongeveer de helft n aar het 

eigen land teruggaat en de an-
dere hel ft  near een zogenaamd 
derde land. Daarbij moet u 
denken aan Amerika, Canada, 
Australie en Nieuw-Zeeland. 
In die eerste twee landen 
moeten me dan wel een sponsor 
hebben die garant voor ze 
staat. Bijvoorbeeld een kerke-
lijke organisatie of een fami-
lielid".  

Optimistisch 
Sonny Pocorni is optimistisch. 
Hij wijst op het succes van het 
Duitse Terugkeer Bureau van. 
de in Geneve zetelende IOM. 
Zijn Duitse collega's hebben de 
afgelopen twaalf jaar een klei-
ne honderdduizend dolende 
buitenlanders tot vertrek we-
ten te bewegen. Met het lokaas 
van een betaald vliegticket, 
maar zonder  ondersteunings-
premie. „De helft ongeveer 
ging naar derde landen. De 
laatste tijd gaat het in de rich- 
ting van tweederde". ' 
Pocorni: „Ik denk dat onze re-
eling in Nederland zal aan- 

n. Naar wat wij aan gelui- 

dent opvanti 1, 
 in asielzoekers-  

stantiee. is 
bij 

 grote belangstel- 
ling voor onze terugkeer-rege-
ling. We werken met een jaar-
subsidie van drie miljoen gul-
den van justitie en met dat 
geld kunnen we het eerste jaar 
zo'n 1500 mensen helpen. ik 
denk dat we dat aantal ook 
wel sullen halen". 
.1k ge er vanuit dat ook illega-. 
len zich melden. En waarom? 
Omdat wij de anonimiteit van 
die mensen waarborgen zo 
lang te nog niet beslist heb-
ben. Nee, hun naam en adres 
geven we uiteraard niet door 
aan de Vreemdelingendienst. 
Als ze uiteindelijk niet met ons 
in zee gaan verdwijnen ze  ge- 
woon weer in het grijze cir-
cuit. Komen we wet tot een 
akkoord dan gaan hun gege-
vens naar de Vreemdelingen-
dienst in hun woonplaats. Ter 
identificatie aan de hand van 
vingerafdrukken die bij bin-
nenkomst in ons land van elke 
asielzoeker gemaakt worden". 

Grijze circuit 
Het grijze circuit. Bij het mi-
nisterie van justitie schat 
woordvoerder Oer Ribhagen 
het aantal illega le  buitenlan-
ders in ons land  op 'ergens tus- 

sen de vijftig- en honderddui-
zend'. Onder hen zijn veel af-
gewezen asielzoekers die in ar-
remoede zijn ondergedoken. 
Velen werken ondergronds bij 
een baas. 
Onder etaausecretaris Kosto 
veen de Vreemdelingendienst 
een aanmerkelijk scherper op• 

jaar
nid dan een paar 

 onder Korte-Van 
Hemel. ,,Het aantal verwijde-
ringen uit ons land neemt 
flink toe," erkent Ribhagen. 
Vorig jaar werden welgeteld 
10092 mensen het land ulttge-
zet: onder wie 2682 uitgeprdcë'-
deerde asielzoekers  (die dus 
definitief nul op het request 
hebben gekregen). Dit jaar 
zullen het er enkele duizenden 
meer zijn. De stand toten met 
september was 10.357 verwij-
deringen. van wie 2915 uitge-
procedeerde asiclzoekers. 
dit aantal zitten niet de hon-
derden mensen die de vreem-
delingenpolitie op grond van 
hun ongeloofwaardige ver-
haal' reeds op Schiphol  bi) kop 
en kont pakt en terug op het 
vliegtuig zet. 
Kosto trekt (met de  zegen  van 
de Tweede Kamer) het net 
rond de ongewenste vreemde-
lingen aan. In een interview 
met het weekblad Elsevier zei 
de staatssecretaris vorige 
maand:..Wear ik kan zal ik de 
stroom migranten beperken. 
illegalen we ren en misbruik 
van regelingen tegengaan". 

Snel' 
Met zijsi in september door dit 
Tweede Kamer aanvaarde 
nieuwe toelatings- en opvang-
model krijgt Kosto binnenkort 
een stevige stok dim nieuwe 
(ongewenste) asielzoekers snel 
het land uit te bonjouren. Het 
gaat dan vooral om  mensen 
die om economische redenen 
asiel vragen. althans niet aan-
nemelijk kunnen maken dat 
ze  vluchten voor vervolging of 
oorlogsgeweld. Die groep 
schijnt met het jaar te groeien. 
Ala  ook  de Eerste Kamer ak-
koord gaat worden alle asiel-
zoekers (vanaf begin volgend 
jaar) opgevangen  in negen on-
derzoekeentra. Binnen een 
maand valt dan de beslissing. 
Is die negatief dan kan zo ie-
mand nog een ken geding 
aanspannen. maar pakt dal 
ook verkeerd ten dan is het 

wegwezen ggeeblazen. Zij het 
dat een kanalm  nog een 'pak-
ket' van activiteiten aangebo-
den krijgt ter voorbereiding op 
de  terugkeer  near het  land 

 van herkomst. Al met al is dit 
'snelle' model minder'onmen-
selijk dan het bestaande ge-
bruik om een asielzoeker na 
twee  tot drie jaar wach ten als-
nog op het vliegtuig te  zetten. 

Kritiek 
Kosto's terughoudende saklbe- 
leid stuit  be atirnm(ga hulpor- 
ganisaties:.  be  zware kritiek 

t name zijn maatregel om 
• illegalen zondig tien dagen in 

een politiecel te  zetten om te 
voorkomen dat ze  er nmaenuit 
kntigen Woordvoerder Van 
den Berg van het Amsterdams 
Solidariteits Koatitee Vluchte-
lingen: „Koste moet niet kla-
gen over  die bonowandog. Hij 
voert  een racistisch beleid. Het 
is niet onbegrijpelijk dat men-
sen woedend worden en tot dit 
soort acties besluiten". 
De terreur 	Rolla self, in 
een getypte ver ing aan het 
ANP na de bomaanslag: 
..Vluchtelingen worden gede-
gradeerd tot een niet-bestaan. 

Na de droeve ervaring huis. 
haard en  familie te moeten 
achterlaten, volgt de systema-
tische ervaring van de verne-
dering. Het is dit be leid, wat 
mensen af t. uitsluit en 
ontmenselijkt, Ot wij wil len 
aanwijzen en brandmerken". 
En verderop in de brief: „No-
tuurlijk ken Nederland niet 
alle vluchtelingen van de we-
reld opnemen. Kern  is dat 
naast oorlog milieurampen en 
sekse-specifieke vluchtgron-
den. armoede een erkende 
vluchtgrond moet zijn. De op-
lossing ligt niet in het terug- 
sturen van vluchtelingen. 
maar in een fundamen tele wij-
riging van de economische 
orde . 
Tegen  die laatste woorden van 
Rib  is weinig gewetensvol in 

te brengen, daarentegen alles 
tegen hun boemerang-metho-
de . 

Humaan 
Bij  Vluchtelingenwerk in Am-
sterdam zegt woordvoerder 
Frank r. ,.Ook w ij  heb-
ben  kritiek  op Kosto. maar ge-
weld is natuurlijk in geen en- 
kel geval geoorloofd. Zijn toe-
latingsbeleid is wel humaan. 
maar bet zou best wat ruim-
hartiger kunnen. Het aantal 
asielzoekers neemt fors toe, 
vorig jaar ruim 21.000, maar 
het percentage erkende vluch-
telingen, dus met een A-status. 
loopt sterk terug. Dat geldt 
ook voor het  aantal mensen 
met een verblijfsvergunning". 

Nederland telt ook nog naar 

schatting tunes de 9000 en 
13.000 gedoogden. Dat zijn af-
gewezen asielzoekers die voor-
lopig in Nederland geduld 
worden. tenminste als de (oor-
logs)situatie in hun land niet 
verbeten. Blijft die toestand 
slecht dan mogen ze na drie 
jaar definitief blijven. Onder-
wel krijgen ze een beroepsop- 
leidingen (in het  derde jaar) 
hulp 	

de 
j het vinden van een 

baan. 
Daarover zegt Heyster: «Op 

 Rich een geed beleid, maar 
Kosto is wel bezig het te ver-
anderen zonder de Kamer in 
te lichten, zoals was afgespro-
ken". 

Is er onder asielzoekers eigen- 
lijk belangstelling voor die be- 

„Vergeet het maar," legt Anne 

Kwakernaak van hei Buro 
voor Rechtshulp in het asiel-
zoekerscentrum Klompjan te 

 Markelo. „Er zitten hier 325 
mensen uit twintig landen, on-
der wie twintig procent uitge-
procedeerden. maar niemand 
wil terug. neemt u dat van mij 
aan. Nee, ook niet met een 
premie. Wie uitgeprocedeerd 
is  en aanwijzingen h eeft  dat 
zijn uitzetting door de Vreem-
delingendienst nabij is ver-
dwijnt vaak in  de illegaliteit. 

Men heeft meestal nog wat tijd 
alvorens de papieren gereed 
zijn. In die tussentijd verdwij-
nen de mensen. Onlangs was 
dat bij dertig Nigerianen hier 
ook het geval. V ijftien  zijn  in-
middels spoorloos, de andere 

 helft zit hier nog. maar vraag 
me niet hoe  lang". 

Binnenhof ontruimd 
na loze bommelding 
DEN HAAG - De gebouwen 
van de Eerste en Tweede Ka- e-. 
vier en de Read van State in 
Den Haag zijn gisteravond 
ontruimd nadat een bommel-
ding binnenkwam. Terwijl het 
personeel buiten moest wach-
ten, heeft de politie de gebou-
wen doorzocht, Er is echter 
niets aangetroffen. Volgens 

 een politiewoordvoerder werd 
de 
dooreen  man die  resepp• BInn-  
penhof. zeven uur". Afgelopen 
dagen  zijn overal in bet land 
telifoontjes binnengekomen, 
nadat de RaRa woensdag aan-
slagen opeiste bi het hu van 
ataatesecretaris Kosto van Jus-
titie in Grootschermer en het 
gebouw  van bet ministerie van 
binnenlandse raken in Den 
Hesg. 
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Welnu. hoe  kun je iemand die  
zich zo kwetsbaar opstelt en  
die bovendien blijkt te  be-
schikken over een flinke dosis  
humor, verwijten maken? Dat  
kan ook bijna niet en daardoor  
kreeg het verloop van de pers-
conferentie naar aanleiding  
van de bomaanslagen op  het  
huis van staatssecretaris Kat  
en de afdeling voorlichting  
van het ministerie van bin-
nenlandse taken een wonder-
lijk. bijna onwezenlijk  verloop. 
Eest werd er ademol geluis-
terd hoe Dotten van Leeuwen  
een pprofiel uit zijn mouw  
schudde van de RaRa-terroris-
ten. Hij omschreef ze als ..in-
telligente jongelui - eigenlijk . 
zijn het al dertigers - met een  
groot gevoel voor techniek en  
communicatie". Maar vervol-
gens ging er bij menig jou rna-
list een lampje branden. Hoe  
kon Dotters van Leeuwen dit  
soort dingen eigenlijk weten?  
lieel eenvoudig, legde de chef  

it. sinds de RaRa in 1985 haar  
erste aanslag pleegde, heeft  

zijn dienst  deze groepering  
goed leren kennen. Docters  
van Leeuwen wilde er nog wel  
aan toevoegen dat deRaRa-be-
ueging in totaal uit circa vier-
honderd personen  bestaat doch  
dat de harde kern slechts 39 A  
30 man telt. • 
Ook vertelde het BVD-hoofd  
dat zijn  dienst perfect op de ,  
hoogte is van de nieuwe doel-
stellingen van de Raba. Sinds  
ren jaar of anderhalf strijden  
de enige echte Nederlandse  
terroristen niet meer tegen de  
apartheid in Zuid-Afrika.  
maar maken zij zich druk om  
de positie van zeg maar de ge-
kleurde asielzoekers. De ma-
nier waarop de Nederlandse  
regering met deze mensen om-
springt, vindt  Rails  mens-on-
terend. Het plegen van twee  
gelijktijdige bomaanslagen had  
de  groepering een goed idee  
geleken om dit de eerstverant•  
worrdel. politicus iKostol  
eens Ilma ,n te peperen. aldus  
Dotters  van Leeuwen.  

Schaduwen  
Die mededelingen veroorzaak-
;en nog meer hoofdbrekens bij  
de journalisten. Als de BVD zo  
precies weet wie de harde Re-
Ra'ers zijn en wat zij nastre-
ven. waarom heeft zij de bom-
.anslaggeen dan niet  kunnen  
vcrndelen Ook dear had Due  
;er- van Leruw(n es- e.rvp;•-  

^.•  

dige  verklaring voor. voor een 
bomaanslag maar twee of  
drie mensen nodig en dus zou  
het voor de dienst onmogelijk  

zijn om daze bizomen  
rs te Infiltreren en ver-

vo gens uit te schakelen.  
Maar had de BVD de harde  
kern dan niet kunnen 'schadu-
wen?' Dat zou toch niet zo  gek  
geweest zijn nu het ging om  
mensen van winde BVD en de  
politie witten dat ze  zeer ge-
vaarlijk waren, temeer omdat  
ze in contact stonden met  
groeperingen als de Duitse  
Rota Armee Fraktion en de  
Baskische ETA. ,.Daar geef ik . 

geen antwoord op!" brieste mr.  
Arthur Docters van Leeuwen  
Een nog duidelijker brevet  
van onvermogen zal een orga-
nisatie Zichzelf niet vaak heb-
ben gegeven. Er daalde dan  
ook een wat pijnlijke stilte  
neer op het gezelschap ter  
persconferentie. ,Vindt u niet  
dat u toch een klein beetje  
he •:-r'i"" informeerde  
een verslaggever bedeesd.  
,.Nee. absoluut niet.  Er valt 
ons niets te verwijten". sprak  
het BVD-hoofd op stellige  
toon.  
Hij kreeg volop steunvan een  
andere topambtenaar. mr. Ivo  
Opstelten, directeur-generaal  
openbare orde en veiligheid  
van het ministerie van bin- 

nenlandse taken. Paliuc;. ji.  
ook de lee n van het kabinc  
worden in \ederland alleen  
maar bewaakt ais daar een al-
gemene of specifieke aanlei-
ding voor is. aldus Opstelten.  
Met andere woorden: een poli-
ticus is in ons land meestal aan  
de heidenen overgeleverd.  

'Bon ton'  
Op het Binnenhof is het lange  
tijd 'bon ton' geweest om dit  
feit positief te beoordelen. Het  
was zo  prachtig. zeiden kamer-
leden en ministers  en zeggen  
velen van hen nu nog. dat er  
in ons land geen scherm  be-
hoef t te worden opgetrokken  
tussen de politiek en de sa-
menleving.  
Niemand leek zich ooit te rea-
liseren dat dit een wat won-
derlijke houding was voor'  
mensen die het zelf wel nodig  
vonden dat de koningin en de  
andere  leden van het konink-
lijk huis permanent den of  
meer rechercheurs  achter zich  
aanhebben. Is bet leven van  
Ruud  Lubbers  of van Aad  
Kano  minder  waard  dan dat  
van de prinsen Constantijn of 
Maurits .  
Natuurlijk niet. Maar er was  
eigenlijk slechts On Binnen- 
hof-bewoner die rich dat wen- 
ste te realiseren' fA-fractle-
leider Brinkman. Nog op  
woensdag liet hij bekend sna- 
ken dat hij had besloten de  
vaste kamercommissie voor  
inlichtingen- en veiligheids-
diensten bijeen te roepen.  
Deze commissie. die bestaat uit  
de voorzitters van de fracties  
van CDA. PvdA, VVD en D88.  
voert geregeld overleg met de  
regering over het werk van de  
diverse geheime diensten in  
ons land.  

Donderdag ontvingen de (rae-
tieI oorznters de ministers  
Hirscr. Ballin van justitie en  
Dales van binnenlandse zaken  
in het hoofd van de Binnen-
landse Veiligheidsdienst.  de  
ons inrniddeis zeer bekende  
heer Dotters van Leeuwen.  
Wat er tijdens dit overleg pre-
cies besproken werd, w ilde  
Brinkman, die als voorzitter  
was opgetreden, na afloop niet  
zeggen.  
De kamercommissie zal met  

de regering nader  van gedach-
ten wisselen over het systeem  
van beveiliging van politici".  
was zo ongeveer het enige wat  

hij kwijt wilde. Een goed ver-
staander heeft echter aan een  
half woord genoeg. Dat ene  
niets  jeanders

be
teke tn dat erard 

mercommissie het huidige sy-
steem van bened;gl g niet  
Imeerl deugdelijk acht. alle  be-
weringen , van Docters van 
Leeuwen en Opstellen ten  

Voor de BVD-chef meet het  
tgreouwens sowieso een onaan- 

r.tie geweest
Volgens ^ i blad  
Brinkman op scherpe toon zijn  
verbazing ukgesproken over  
het feit dat de BVD zich, on-
danks al  haar kennis van  
Rails, compleet had laten ver-
rassen door de bomaanslagen.  

Getond verstand  
Mr. drs. Eico Brinkman, ge-
de opvolger van par-  
mrt.  uobers. zegt graag dat  
hij  zich in de politiek laat lei- 
den door zijn geronde ver-
stand. Bij de zogeheten pro-
gressieve partijen doet dit wel- 
eens een wenkbrauw omhoog  
gaan. Het  'gezonde  verstand'  
wordt in  die kringen nog vaak  
wordt geasaoeieerd met het  

of zelfs 
dagblad 

 'gesunaenses of zelfs met het  
Volksempfinden' van de  
bruinhemden in Duitsland.  
Maar nu was er toch geen en-
kele linkse politicus die  Brink-
man een verwijt maakte. Ook  
zij blijken •wel degelijk ontzag  

te hebbes, voor de feiten als  
het om hun eigen hachje gaat.  
Dat laatste is niet overdreven.  
De aanslag op Kosto staat na-  
melijk neet alleen. Het is nog  
maar kort geleden dat de par-
lementair tv-journalist Hans  
Laroes vlakbij het Binnenhof  
een mes in de rug kreeg, om-
dat iemand aanstoot had geno-
men aan de manier waarop hij  
de politiek in het NOS-Jour-
naal presenteerde.  
Voor hetzelfde geld was dat  
mes tussen de schouderbladen  
beland van Lubbers of Kok of  
had Kosto de jongste RaRs-
aanslag niet overleefd. Hoe-
zeer die  gedachte veld heeft  
gewonnen mag ook blijken uit  
de volgende mededeling van  
de Rotterdamse politie:  'De  
woning van  premier  Lubbers  
in de wijk Kralingen wordt  
sinds donderdag, op verzoek  

van bet ministerie van bin-
nenlandse zaken,  bewaakt  
door agenten in een zoge-
noemde observatie-container.  
De container is zo geplaatst dat  
zowel de voor- als de achter-
kant van het huis geobser-
veerd kan worden'.  

!Kils in 't Hout is chef van de  
parlementaire redactie van  

derf arm.)  

RIK IN K  NOUI  

De weldoorvoede heer  
Arthur  Meters  van Leeu-
wen maakte het de jour-
nalisten deze week niet  
gemakkelijk. Alleen al de  
aanwezigheid van een  
hoofd van de Binnenland-  
se Veiligheidsdienst op  
een persconferentie was  
immers een heuglijk feit.  

• • 

 
Not nooit eerder had een  
3VD-chef zich onmiddel-  

dijk na een misdrijf be-  
schikbaar gesteld  voor on-
dervraging door journalis-
ten.  

De BVD en  
het gezonde  
verstand  
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Va isdt. uen obeMWtlsoontakNr  
;Wen.  

windslieden. '  maar de be- 
windsman wil een 

We tie voorkomen: 	e roeten  
niet meteen de deg na de aan-
slag al conclusies  willen trek-
ken. Het mu slecht n  als nu 
cordons rad politici worden  
opgetrokken ", aldra Hirsch  

Balfin die nu self extra betia- 
kwing heeft gekregen. „Er son  

 extra bewitkingetaatnt 
ten getroffen*.

veplen 
van

betreft 
 

Pleven ^ 
bewakingLtó

vaóne 
bet hula van 

alt 	wordt ars  huh st  Rot- 

• 

fads van premier Lubber* in de  
• FOTO. ANN  

eerdam permanent "statisch  
geobserveerd" door agenten  
vanuit een obeesvatiecontai-

,ner.  

houdt aan Rotterdam's egent.fst  
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Kruideniersgeest remt groei  

in particuliere  beveiliging  

volgtor sommlgwn leuren de stadewaehtan teen belangrijks bij-
drage aan de beveiliging op etmaal.  

IS POTS: STEMHEN EVENNES  
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'Kamer wil overleg  
over verbetering  
van veiligheid  
1  HILDEBRAND BIJLEVELD  

DEN  HAAG  — De  Tweede  
Kamer wil toch met het kabi-
net nader overleggen over  
verbetering van de veiligheid  
van politici. De kamercommis-
sie voor Inlichtingen en veilig-
heidsdiensten heeft daar giste-
ren om gevraagd naar  genlel-
ding van de bomaanslagen in  
het  ministerie van  binnen-
landse zaken en het huis van  
staatssecretarie Kaato van jus- 

Volgens cammbstevoorsitter  

pen conclusies 	en tij- 
dens  het overleg met minister  

. Kitsch 
Dales 

van inertie 
.bister Dales van henna  

ten en directeur Doders  
n Leeuwen vande Binnen- 

landse 	Veiligheidsdienstt 
(BVD). De speciale 	rcoin- 
mitsie, bestaande uit  de trac- 

wV

tievoorzitters van de vier grote  
gen. wil toch kijken of de 

oorde3  n. 
w 

 Brinkman 
verbeterd

wild* Wet 
zeggen of de =unlash van  

onvoldoende is of op 
b aaide  

onderdelen heap  gefaald

• 	

et felt dat de Binnen- 
landse Veiligheíddienst zegt  

,tien.  Vermoedelijk^ zal de ^- 
ring toch mat een voortel  
men de veiligheid van politici  
beter te  garanderen. Verschil

-ler4e ministers en fractievoor- ween g
e 

 uitgebreide 
te
ltien  

PPvvddA-fracttievoorzitter Welt- 

de politiek en de sarnenleving 
alleen maar vergroten.  Minis-
ter Hirsch Bailin van justitie  
liet na afloop van het boned  
weten te  willen praten over  
een betere bewaking van be- 

• KARN BWIERS  

DIEMEN -- Mooier ken  
het eigenlijlt niet. Daags 
na de aanslag op staatsse-
cretaris A. Kosto een con-
gres over de toekomst van  
de beveiliging in Neder-
land  houden.  Ook al was  
het dan  puur toeval, 

an he 'acteur B. 	 het  
jubilerende Randon Be-
veiliging, nam meteen de  
gelegenheid te baat. Hij  

.-vindt het onzin om meer  
•eiligheidsmaatregelen te . 

,teffen voor politici.  
Dat klinkt vreemd uit de  
mond van eenr pur 
sang, maar hij meent  „Ik  
geloof niet dat het plegen van  
aanslagen een trend in Neder-
land wordt. En vier badygu-

:ards bij iedere  minister roept  
alleennveiligheid op. 
Die kant moeten we niet op  
Welke kant de particuliere be-
veiliging wel op  moet werd  
gisteren duidelijk op het con-
tres, waar het rapport  'Bevel-

zing in het jaar 2000' werd  
r-•presenteerd.  
.inderzoeksbureau Van Dijk.  
Suomeren en Partners, voor-
heen het Bureau Criminaliteit-
apreventie Amsterdam. peilde  
de behoefte aan beveiliging  bij 
350 grote bedrijven en over-
heidsinstellingen. Het meren-
deel daarvan zit in de Rand-
stad. Voor slechts één op de  
vijf deelnemen aan het onder-
zoek is criminAl feit een  groot  
probleem. Inbraak. vandatis- 

me, diefstal door eigen perso-
neel en computercriminaliteit  
zijn de boosdoeners zo  geven  
de ggeeeennqueteerden aan.  
De  behoefte  aan beveiliging is  
ruimschoots aanwezig. Maar or  
wordt nauwelijks geld aan uit-
gegeven, vaak minder dan één  
procent van de om zet of het  

„De Hollandse kruide-
niersgeest vormt een DDine be-
lemmering voor de  roet in de  
beveiliggiingsbranche , conclu-
deerde P van Soomeren. Maar  
de bedrijven hadden beter-
schap beloofd voegde hij daar-
aantoe. Hij gaf bovendien aan  
dat het met  het  imago van de  
beveiligingsbranche nog steeds  
slecht b gesteld. ,Onbekend  
maakt onbemind" is volgens  
hem de voornaamste reden.  
En hij gaf de pen een sten*.  
die over ieder incident 'media-
breed' berichtte. Het instellen  
van een goede klachtenrege-
ling poetst lint imago wel op,  
tipte bij de aanwezigen.  

Politie  
De komende tien jaar blijft de  
beveiligingssector 	gestaag  
groeien. De criminaliteit  
neemt toe en de politie kan de  
veiligheidszorg steeds minder  
goed  aan. zo stelt het  rapport.  
:En  eigenlijk is dat 

ng 
 niets 

• e  L n alla Frankrijk. Duits
-land. Engeland en Italia telt  

Nederland momenteel twee A  
drie keer m weinig particulie-
re  beveiliginpfunctmnarkaen.  
Indien ons land in de komen-
de tien Jaar op gelijke voet wil  
komen met die kunden. sou dit  
een toename betekenen van  
ruim 20.000 functionarissen  
naar 30.000". aldus de opstel- 

lore van het rapport.  
Overheveling van politietakenn  
naar  particuliere beveiligen  
zien de  deelnemen  aan bet  
onderzoek niet echt mitten.  
Parkeerwacht. controle.in  het  
openbaar vervoer, begeleiding  
van evenementen, stadswacht.  
bewaking van kantoren, be-
drijven en toezicht in winkel-
centra kunnen de particuliere  
beveiligen wel voor hun reke-
ning nemen. Mits goed wordt  
samengewerkt met de polit c.  
Commissaris der Koningin in  
Friesland H. Wiegel, tevens  

vice-voorzitter van de Stich-
ting Maatschappij en Politie,  
sloot zich bierbij'  aan..,Eigen-
lijke politietaken mogen niet  
worden overgenomen. Maar er  
moet wel onderzoek worden  
gedaan naar de uitbreiding  

van de bevoegdheden van par-
ticuliere bewaken. Bewap 
nino is in ieder geval uitgeslo-  
ten , oei hij.  
D. Steenhuis, directeur van de  
directie wetenedimpabeleid en  
ontwikkeling van  bet  ministe-
rie van jugttie. nam het on-
derzoek met een grove korrel  
zout.  „Veel bedrijven zijn niet  
eens in staat vast  te stellen  
waar de schade zit, laat staan  
dat ze weten wear de crimine-
le lekkage near toe gaat Maar  
Asleer is dat de politie niet in  
de vraag naar veiligheid kan  
voorzien. De suggestie dat de  
overheid de groeiende trial- 

e

• 

li
tga^ aan«  moet 

drukt. Dat leidt tot tje rstt4-
tingen over het optreden van  
de politie en tot  een verlies  
aan geloofwaardigheid". Hij  
pleitte vervolgens voor sneer  
samenwerking tussen politie  

en  beveiligingsbranche.  
Steenhuis prees het optreden  
van de stadswachten, die t e . 

behoefte aan beveiliging op  
straat behoorlijk  
.,Zij zijn bet oog en 

wat dee burger 

en het oor van 
de tanburger h 

eeftt afgeleerd wat 
 melden". Directeur Staal  

daarentegen vindt de functie  
van de stadswachten ,snaar in  
het midden hangen tussen  
VVV en politie" en „een dood- 

 lopende weg, omdat deze vel- 

Iilt gooedro
gopm, 

 etoídt ie Ott
. 

 if l
lernaalt` 

et aanstellen van polities.,  

velll
p
a
l
nten ziet hij als  een bete- 

re 
Het liefst

in
wlllen de particulie-  

re  beveiligingsbedrijven perse-
neef werven met behulp van  
deitie. Want de Arbeids- 
markt

pol 
 is  krap. Maai stelt een  

soort ruil voor. Beveiligingsbe-
ambten stromen door naar de  
politie als surveillanten, En  
mensen die in de selectie te  
licht worden bevonden voor  
de politie worden doorge-
securd naar  de beveiligingssec-
tor.  Zo is de groei in de toe-
komst wel bij te houden, voor-  
spelde hij.  

Bommelding in stadhuis R'dam  
ROTTERDAM — Net stadhuis van Rotterdam is giste ravond an- 
derhalf uur lang ontruimd geweest na een bommelding. 	1 ,^ 1 	!t t.±IHOF  
De gemeenteraad stond op het punt om om 20.00 uur tegaan ,, r h J 's f441 verg aderen toen er bij_ burgemeester Peper een telefoontje bun 
nets wam dat er om 20.30 uur een bom in de raadzaal zou af-
gaan.  
Na overleg met de  politie  werd  besloten het gebouw te  ontrui-
men. Nadat de politie de r aadzaal  en om eving had onderzocht. 
werd  het gebouw om 21.30 uur weer vrijgegeven.  
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KRANT OP ZONDAG . - 
' Wie zijn idealen 
reet terroristische ac- 
tiviteiten najaagt, 
helt minder bevlo- 
gen idealen den bij 
zelf vermoedt' 

René de Bok Deer Rara, 

1tENÊ DE 80H 

Het oogaschoraa setiviuee heeft 
- zich deze week opnieuw inde 

actualiteit gebombardeerd. 
Sinds d* schtergavell van 

Naatwereterts•kasutvaratnekisr Aad 
Boete aan Aarden werd geblazen, gaat er 
geen dag zonder bosnalsrre voorbij in 
politiek Den Heng. 

Onbedoeld vormen de boeamtkliogen 
een aardig lakmoesproeie ons sidderende 

st■ 	w ondergit elden. Min~ 
president Ruud Lubben vak zonder 
twijfel in de 1Mrrta atagoria. HU g 
eist op de vlucht toen een bouwlaren hee 
Binnenhof vrijdagavond in staat van 
paraatheid en ootraddertng bracht. 
Terwijl het gehele complex werd 
saboos+geveegd en alle. wat beenijee bid 
zich van de plaats des onheils 
verwijderde. bleef de prandm zoekah 
achtgit in bet toean~e. 

Ruud Tabban steekt vaetwsud 
gart^tig af bij de waarnemen rand. 
Europese Gemeenschap esp in Dubrovdk, 
die hun port verlaten als er voor bet aast 
In veie dagen iets waar te nemen vak. 
Ook de politieke activisten - of het sou 
om n Bare of am endces 
Wlitttergroeptefni gaat — maan zich 
rolvast. Onder het masker veeti idaalisnte 
proberen de politieke C1WOIduE.SISSs de 
democratische a ~ nnaie te 

 

latioddecen. Wie egbdr zijn ademaso, 
met terroristische activiteiten najaag 
heeft minder bevlogen ideeleu den bi 
zal! vettnoedt. 

In bat licht rende recente pseeddis 
U bet niet zonder belang te vermelde* 
dat progressief Nederland Jareok+ng (in 
bedekte termen) begrip heelt upsebeaeht 
voor idalaisch gewald. Dat begrip van 
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toen isds vonk die het explosief mengsel 
van aamaekt en daadkracht vatdng doet 
oatvLmneen. De tróeredsa van de jaren 
zestig zit niet te isoleren rand. 
begripvolle amodear waarin militante 
actiegin een kwart eeuw geladen 

Hoste draagt geen schuld voor bat 
welwillend klimaat tdt vervlogen degen. 
Do ataatesec etarL van Justitie is gaan 
eedera jongere reit de jsren zestig, zaksr 
pan stee die je gemeksbahe de 
slapjaos sar iet vraetmdafirgs.bdtid 
tag noemen, In de PvdA heelt hij zich 
zesah gemaakt voor eau bes sachIs rag, 
aan veetsss>Iisg; In de procedaese van 
aaleliwkats, terwijl de eigen achterban 
nog wanhopig op zoek wen snee een 
uienwo mening Ineen wieuwa aids. 

Binnen zijn beperkte tnogelijkhadsn 
heek Koste getracht aan arisibalaW ee 
ontwikkelen dat enerzijds uitging vo 
kssnane principes. urn de andere kant de 
erkenning inhield derde telspatie in 
oma volgebouwde detaoaeda slist 
eIndelooa rekbaar ie. 

Ban onrtwseljk adalóaldd hals de 
ipataaeretu~ vm jmitiarek r out 
wardas rartratm. Dat veewit te~ 
veonl dr tttteeige blik va* eet 
aedr^oseaed er pzk 

Wat je Kaste anigssiss kwalijk haat 
nemen, lede wijze wasrop dit modal-
dstuotvatbch Maaks»oje alek snee zijs 
poe.Je August op de paglan'a vut de 
kranten nestelde. Even made 
setspsacretairle wel voor de pees. 

Maar zijn ntawlijki zwakMld. 
uitgezonderd, is eed Boete een sociaal.. 
Asmoaaat die stam verdient op zijn 
moeizam, weg doge bet m;joan*eW van 
het vr..mdellngenbeiaid. 

De revolutie aft altijd de veekwaal. 
kinderaar op. 	 O 

Stilte van l aRa: 
Een kwestie van 
discussierondes 
Op het terrein van po-
litiek geweld heeft, Ne-
derland nauwelijks 
een traditie. De acties 
van de krakers iii de 
jaren tachtig die het 
geweld allerminst 
schuwden, bleven be-
perkt tot incidenten. 
Ook de *c ivisten, die zich 
hartstochtel(jke aanhangers 
noemden van de'Revolutionai-
re Anti Racistieee Aktie' 
(kaha), leken naeen teelt. sln-
slagen in'85en'88tegenbedrij-
ven die economische benden 
met Zufd Atiika onderhielden 
de moed te hebben opgegeven. 
De nieuwe erupties van deze 
week kwamen na een isnsestil-
te. 

Konfirontatie 
ineen interview in het blad 
KonArontatie, in juni van dit 
jaar, verklaart Raffia, de kleine

(roep dle zich 
verantwoordelijk heeft gesteld 

 do voor de 
woning 

 bomaanslagen 
 ataata c a 

Koste en het departement van 
binnenlandse zaken, waarom 
het zo lang stil rond haar bewe-
ging is geweest Uit het artikel 
blijken evenzeer haar stand-
punten ten opzichte van het 
viuchtelir,tenbeleid en de ver-
antwodrdelifke staatsaeart-
ds. 
Een altnee likt is van onze 
kant lang stil geweest omdetw lj 
eenaantal discussiemndesheb• 
ben gehad over de voortgang, 
de politieke perapec leven en 
de veranderde situatie in dewc 
rein en In Nederland. We eWn- 
drnuer4e keuze om 
Yrwhiceten zon we altijd doen 
via communiqu!'s, of om een 
andere vorm te vinden om uit-
voeriger tn te gaan op dit soort 
raken. We hadden de tijd nodig 
om te bekijken In hoeverre we 
conclusies moesten verbinden 
aan de aids van links, de rkh-
tingkwsheid van de linkse poli-
dek en hetveranderde perapec. 
def. Deovemwlnnlngvanhetka.
pitelismeop het soclalismelljkt 
zo massief dat veel mensen. in 

ten 
noorden
a  hetk WW rnesW  ook 

in een crisisverkeer.". 
In het artikel zegt Rum ook lege HAAGSCHE COURANT ba á 0. l3ál 

VOOR DE POES 

i 	. 1991 doorGIJSSERTSPIEREIBURO over haar koerswijziging. .,Mn-
vankelijk had onze altijd tegep 
racisme en onderdrukking als 
speerpunt het aanvallen vals 
het apartheidsbeleid. Gaande-
weg zijn we ons gaan toeleggen 
op vluchtelingenpolitiek in Ne-
derland. Vanuit onze geschie-
denis was dat een logische stap. 
Ten eerste omdat wij denken 
dat ruimte voor fundamentele 
veranderingen in het westen 
zelf moeten worden bevochten. 
Ten tweede omdat vluchtelin-
genpolitiek direct gerelateerd 
is aan  ppenlij k, latent en insti-
tutloneel racisme. Kosto wil he 
lemaal niet dat er een regeling 
komt voor' de rechtspositie van 
de vluchtelingen. Dat betekent 
namelijk toetabaarheid aan on- 

en datda zoutewel eens 	dd4 
sche versterking van de positie 
van devhmchtellngsss tot gevolg 
kunnen hebben, Koste wil een 
represskf vluchtelingenbe- 

 Optievraag opwie men zf jas p$. 
leas richt, ie het antwoord: "We 
richten ons niet tegen de stapt 
vanwege de macht. We richten 
ons ertegen omdat het het be-
langrijkete instrument in ban-
den van de politiekeconomi-
acix !Ilse is. En zeker waar het 
gaat om vluchtelingenpolitiek 
is de staat de belangrijkste te-
gens[ander.Ons militantverzet 
zien we als sleanvan een bres in 
de ideologische hegemonie van 
de politieke en economische 
Hit.. Voorlopig is dat onze etre 

^pppy 
Het Interview werd de redactie 
van Konfrwttatie per floppy  op 
WP 43 aangeleverd en vesval-
gene integraal afgedrukt. De 
namen van de afzenders eNof 
auteur, zijn onbekend. 
Konáontatie is een onathsnke-
1$k radicaal-links maendbled 
dat een platform wil zijn voor 
discuaskz tussen de verschil-
lende stromingen en gmepe ren• 

spectrum vor(radicaal) en V el
lg linkse 

colofon stelt het blad zich boo- 
vendien ten doel de memnga 
vorm te verdiepen door het le-
Veren van gedegen achter- 
grondinformatie. De redactie 
ende redactieraad dlataacieren 
zich overigens van de se ant-
woordelijkheld van de gepubli-
ceei+de stukken: „Die vallen on- 
der de verantwoordelijkheid 
van de betreffende schrijven". 

Deugd alleen helpt niet tegen terreur 
Een politicus wiens hult door 
een bom wordt vernield in een 
samenleving waar deugdzaam' 
held een vergeten begrip is. Zo 
kan men op basis van gebeutte-
nissen deze week Nederland 
kenschetsen. 
Ik doel op de verwerp.1Ijke 
bomaanslag van RaRa op huize 
Kaste in Groot Schermer !n op 
Kosto's ministeriële baas, de 
CDA'er Hirsch Ballin. De laat-
ste heftop  het Christeliigke'apoci- 
aal

oor herleving van deugden aha 
eerlijkheid, gehoorzaamheid en 
zuiverheid. 
In een samenleving waar de 
burgers een deugdzaam leven 
leiden zou het voor de overheid 
gemakkelijker zijn zich tot haar 
kerntaken te beperken. zoals: 
zorg voor rechtspraak. politie. 
defensie: voor dijken. wegen en 
bruggen: voor onderwijs en 
vuor .'rijwaring van acute nood 
en gebrek onder de burgers. 
De katholieke minister van jus-
titie haalde een uitspraak van 

door PETER RIEMERSIM 

de paus van Rome aan om te il-
lustreren wat hij bedoelt met 
zijn pleidooi vooreen terugkeer 
naar een deugdzame samenIe. 
wring. Dat is een samenleving 
waar mensen 'zoeken naar het 
ware het schone en het goede'. 

Kerntaken 
H[rsch Ballin zette tegenover 
de deugdzame burger een over-
heid met een 'nieuwe bestuura-
stijl'. Deze zou te herkennen 
zijn aan een betrouwbare ver- 

vulling van een beperkt aantal. 
Indevide van deze 

minister behoort bij die hernia.  
ken in elk geval niet 'verzor- 
ging van de wieg tot bit  graf, 
zoele critici van de vetzorgings-
etaat deze staat sonn lastduo-
kind omschrijven. Zo'n soort 
staat heeft voornamelijk geleid 
tot burgen die zitten uit te re-
kenen hoe zij zelf hetbeste kun-, 
oen prof iteren, de'celculetende 

De minister van justitie lijkt 
hier oorzaak en gevolg te ver-
wisselen. Het steltel van sociale 
zekerheid In Nederland is no-
dig gebleken, omdat burgers 
tussen Bral en schip dreigden te 
geraken. De onderlinge solide 
titelt in  gezin.  buurt, wijk, dorp' 
en stad is te beperkt gebleken 
om individuele krepeergevai- 
len te vno'tomen. Een sociaal 
vangnet van de overheid is bit- 
tere noodzaak. 
De redenerink van Hirgch Bal- 
lin is, dat als men mensen nu 
maar meereiger verantwoorde- 

lijkheld laat. die onderlinge - 
niet afgedwongen, msarvztjwll. 
lage - solidariteit weer opbloeit. 
Dan zou vanzelf ook de verdere 
atomieMng tindividualiteringi 
van de samenleving een halt 

 toegeroepen. De burger 
aas nietlSngeralleen nsarzkh 
zelftoerekenen: 
Deze redenering agaat voorbij 
aan debatsewarkelljkheiden is 
in feiteterug tevoeren op'e mi-
niatria katholieke opvoeding. 
Daarin zal geloof in het goede 
van de mens centraal hebben 
gestaan. Maarwieom zich heen 
kijkt. tiet meer kwaad dan 

Allerzwaksten 
1Youwens, wat is goed en wat is 
kwaad? De bomaanslag op de 
behuizing van staatssecretaris 
Koste van justitie is door velen 
ervaren sla 'kwaad': een ver-
werpelijke methode in een de-
mocratische rechtsstaat. De be-
ramers en uitvoerders evenwel 
menen een 'goed' doel te die' 

nee. ZIJ zeggen hetoptenemen 
voor de allerzwaksten: asielzoe-
kers, mensen die huis en haard 
hebben verlaten omdat zij in ei-
gen landworden vervolgd. 
De reactie van de meeste politi-
ei op de aanslag op Koato en de 
zijnen past wel in het mens-
beeld van Hiraoh Baltin. De 
meeste mensen menen het zo 
kwaad niet: Voor een enkele 
gek hoeft men rieteen heel vei-
ligheidssysteem te ontwerpen. 
Het grote goed van politici die 
zich  vrijelijk kunnen bewegen 
tussen de burgers (hun kiezers) 
moet worden gekoesterd. Ne- 
derland hooft een land te blij-
ven waarde minister-president 
zonder een zwerm veiligheids-
agenten om zich heen op straat 
kan lopen en de koningin in 
cognito kanwinkelen. 
Nu Europa meer één wordt, ko- 
men blijkbaar terroristische 
methoden van elders ook ons 
land binnen. Met een deugd- 
raam leven alleen is terreur niet 
te bestrijden. 
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Praten over 
bomaanslag 

Groot-Schermer – Op'initiatief 
van burgemeester H. van .t 
Kaar van schermer vindt om-
streeks 27 november een beslo-
ten bijeenkomst plaats voor 
omwonenden van stsatseecne-
taris Kosto. Daarbb zal ook de 
familie Kostti aanwezig zijn. 
Volgens Van 't Saar is binnen 
de bevolking  an de brandweer 
behoefte om onderling over de 
aanslag te praten. Oak het bu-
reau slachtofferhulp van de 
Alkmaarse Rijkspolitie heeft 
verzoeken om raad en immate-
r1ë1e bijstand ontvanger.. Circa 
vbjftlgbewoners van het Noord-
efnde. waar ook de familie Kos-
to woont. en omwonenden wor-
den uitgenodigd. 

HAÂGCHE CQUR NT _' , k' • . ^SS9t 

Aa  c Kosto koos meteen voor andere koers 

Impopulaire  uitsmi'ter J of heroïsche 

pionier? 
door RENÉ VANLEUSO€N 

Al snel na de  benoe-
ming eind 1989 van 
mr. Aad Kosto tot 
staatssecretaris  van. 
justitie bleek dat er in 
het vreemdelingei}be-
leid het een en ander 
zou gaan veranderen. 

Wsarzijnvoorangetsffaars en 
Korte- Van Hemel vaak wat on-
beholpen, deverdediging zoch-
ten als erweer eens misstanden 
•met vreemdelingen aan het 
daglicht kwamen, zou Kostti 
overgaan tot de aanval Hij zaan 
een andere kaeraverkiezen. 
Dat moest ook wel want het 
asielprobleem groeide riender-  

kers naar ons kleine le 4e zo 
.. dreigend mogeWk ofte  schilde-

,en, zou men hem, zo schreef 
Je Groene Amsterdammer bet 

pûlaiirrejtííttsm jm  ter nier als he 
rottache nionier. PYaai in dit ver-
bandis de beeldspraskwaarvan 
Kosto zich precies een Jaargek. 
den bediende tegenover Alice 
Oppenheim in HP/Ded. IIpe- 
gale vreemdelingen bulten de 

zo letsde 
noemde

lven vaan de 
Noordzeetepnhoudenmeteen 
theelepeft e. 
Nederland  moest snel af van 
het imago dat iedereen hier zo-
maar kon binnenkomen. Kostti 
was nog maar nauwelijks 
staatssecretaris of asielzoekers 
die geen of een ongeloofwaar-
dig vluchtverhaal hadden wer-
den  opgeskKen om te vootko-
men dat ze ondergronds gin- 
gen  
Stentde hij als PvdA-Kamerlid 
nog van harte tegen het opslui-
ten van asielzoekers op Schip-
hol-Oost, als staatsseeetans 
pleitte hij voor een forse uit 
breiding van dat centrum. In de 
Haagsche Courant van 17 te-
bruari lege reageerde Kosto 
daarop met: .,Voorop staat dat 
een vreemdeling  die asiel nodig 
heeft, dat ook krijgt Maar in 
nenemende mate merk je dat 
ielwekers geen echt vlucht 

vrhaal  hebben.  Sterkernog,ze 
doen niet eens een poging  een 
dergelijk verhaal te houden. Ze 
zeggen niet eens: het is een 
beetjevervelendbij ons". 
in datzelfde vraaggesprek con-
stateerde hij niet zonder trots 
dat Nederland een relatief sac-
ceavol uitzettingsbeleid voert; 
in aantallen – na. Frankr)jk –  
het tweede land van Europa. 
Van alle asielzoekers die zich 

Qp gewe!ddudtge 
wijze vestigde de 
groep RaRa deze week 
aandacht op het 
vraagstuk van de 

elzoekers. 
Staatssecretaris Kosto 
van justitie axis het 
mikpunt. Hij zou een 
onmenselijk  beleid 
voerer  Overdag  
beleid een 
beschouwing. 

a"mneldden als asleb oeker, 
weid deatiide een derde door -
Justitie ais zodanig aanga.' 
merle. «Omwille van die groep 
moetenwif atratgz)jntegenan-
deren", sprak de staatsaeereta-
t)a in klare taal. 
Kesto heef ernooit doekjes om 
gewoflden,

vow Jehdg temet uit-
ap aken als „asielzoekers z(jn 
meestal och~ niet de uiterst zie-
lige vluchtelingen vaarvoor zij 
zich uitneven, mew  gelukzoe-
kers die hier vrat willen verdie 
nen" (HPIDe T(jd, december 
1990). Mensen die lange, dure 
vliegreizen kunnen bkalen  re-
kende hip) niet tot de zwaksten, 
want 'die blijven achter'. Het 

u^^

moet gezegd: voor egene 
gewaagde 

 

Ze witden ook  door 
Janmaat uitgesproken kunnen 
zijn KOato heeft zijn politieke 
lege gekoppeld aan een zo 
stringent mogelijk vreemdelin- 
genbeieid schreef De Groene 
Amsterdammer in januari van 
ditjaar. 

Rechtvaardig 
Al bij zijn aantreden liet de en-
thouaiaste Justitie tandem 
Hirsch Ballip (als minister) en 
Koato (als porteteuIUehouder 
'vreemdelingenzaken') weten 
het asielvraagstuk serieus, 
voortvarend maar vooral ook 
rechtvaardig te witsen aanpak—  
ken. Er zou eeneommissie Mul-
der vestden ld die voor- 
ateUen moect^i tot  verbete-
ring  van de veel te trage asiel

-procedure. En een commissie 
onder leiding van oud-staatsse-
cretaris Zeevalling zou het 
vreemdelingentoezicht onder 
de toep nemen met het doel het 
asstaf Llegalen. ruwweg ge-
schat op 100 .000. in te dammen. 
7ktw;j1 de eommiaaks can het 
werk waren. steeg het aantal 
maneen dat hier asiel aanvroeg 
explosief Lg het gemiddelde 

steeds op ongeveer 8000 per 
jaar.  in1 	werden er14. 
geregistcee 	volgende  

j 
bedroeg 

 tanvraalah`t
000an'ty  asiel- 

De bewindslieden wilden niets 
aan het toeuil overlaten. Ze 
werkten ook zelf aan voontel-
len om te voorkomen dat de 
asielbeleid volledig zou vaet)o• 

. pen. Hun resultaat Week op een 
aantal punten af van dat van 
Mulder en'Zeevalking , in die 
zin dat zij een lala stringentere 
aanpak beoogden. Bjj uitvoe-
ring van het 
zouden de problemen op het ge-
bied van toelating en opvang 
beter in de hand te. houden ztjn 
dan 

 blj 
 Mulder,  zei Kostti een 

•

Hirsch BaUmn,'Kosto en ook 
d'Anoona, die als minister van 
WVC verantwoordelijk is voor 
de opvang. verdedigden hun 
pakket mastregels met versa, 
toen  dat begin  september de 

Tweede Ramer werd worgt 
slechts op enkel: onder. 

delen verlangde het parlement 
aanpassingen. aswel zodat en-
kele scherpe. kanttas er van af 
moesten. 

Raga 
Tegen 

oor RaaRRa ^r^e 
 d

e bama 
algen van n week op 
Kosto's huis inGroot Schermar 
en het minister complex aan 
de Schndeldoekahaven. in Den. 
Haag, komt het 'eindplatje' 
van regering en parlement op-
nieuw volop in de be)angatel-
Hng. Hetdareaan ten graadslag 
liggende asielbeleid zou de 
oielzoeker.chdjyen, uitdal. 
ten en ontmenaefljken. Al. 

 t ana, datverWaarde 
De tweede Kamer baskat en-
der tsaar tot oprichting van ne-
gen over het land vempreide 
onderzoek- en opvangcentra 
(OCa). Hier blijft de asielzoeker 
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Bommelding 
bij stadhuis 
Rotterdam 
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totdat in eerste aanleg is besla 
ten over zbjn  asielverzoek. Jus

-tkie  heeft zich arise vetplicht 
die beslissing binnen een 
maand te nemen. De vaorge-
stelde opsluiting van kansloze 
asielzoekers in kort verWM)fcen. 
tta,vraar ze he1mosnentvan uit- 
setting  zouden moeten afwach-
ten,werddoor deKamervan ta-
fel geveegd. Gevreesd werd dat 
dergelijke centra zouden  ont-
iarden  van enerde'. 
Uit de bus rolde een compromis 
dat erin voonug kanslozen' in 
het GC te laten blijven en hen 
daarvoor te bereiden op terug

-keer rwr eigeit land. Asielzoe-
kers die wel kans naken op een 
weSa09nning  vertrek-.  
ken na een maand uit  bet OC 
naar een van de aaidaoekera- 

 zij worden øentra 
vootbereld ap enk ng ver- 
blijf in Nederland. Zodra er- 

regeling  opv.ng asldmekere) 

vr(j kom} kunnen ze daarheen. 
ok O voor de  grote groep  zoge-

noemde gedoogden, dat zijn af- 
gewezen esrielzoekers die om 
hunwnitsire redenen (nog) niet 

et naar h land van herkomst 
kunnen worden teruggestuurd. 
werd een oplossing gevonden. 
in ruil voor intrekking van hun 
asielverzoek kunnen zij een ge - 
doogdenverklaring ontvangen. 
Dêzeee rg w^eeft hen in fasen rechtop 

werk. AIs de sit̂uatie
o 
 inghet 

t huisland niet verbeterd komt 
een gedoogde automatisch in 
aanmerking voor een verblljfa• 
vetgunnlns en mag op zoek 
naar een normale' vroning. 
Inde Haagsche Courant van 5 
juni trok IKosto die lijn door: 

We moedigen mengen 8915
San na vijfjaar Nederlander te 
worden, 	want we hebben de eis 
dat ze in zo'n geval de eigen na- 
tionalitek moeten opgeven, 1e- 
tenvaren" 

NRC HANDELSBLADd" 
De w red,eeedar vaas hat laadeljik 

rackercbetasa dat Mr de daders 
Ipsam van de bonaenslagea op de wo- 
slagvan Kostti en ep bet adohterievan 
Hananlandas Zitas wDde gees tiara 
aMtav geven, Rij cndersaebeaPee  dat 

usa  
 delingen  wcrden gedaan. pa woord- 

voerder bat Zich evMdn uit titer de 
san bit weiwel afgeronde 

8utge5.Mar H. ran 't asar van ds 
gemaeate Schei nes beeft de politie gr- 

v^
vogelen te nanen,amdedit 
verwackoestroom „rampen-

toetiwep° in Grooucba m r in goede 
1*  lelden. 

 d:t 
^^^ en.riid g 

araawecteu^ Kastic at"veelter 
ripen Vake aatmde ravage opdei`ato 
apco  apvidsofllm. Balein nkuwrg edges•  

Ra pardeuhev  v0°e^" 	dk 
Kasto's huis b,waakt an de politie tad. 
dea aI.erderdeop54ckegikregen am 
de kentahmu van v 	^s te  
aoaean. 

DeburtMSauarvaa Soh emus orp-
n em•t aan het eind was da awnd aan 

aakb9eenkootat voorhetec.. paar Katoen 
hun tornen. Valgeus Van t Kaar bestaat 
er 	de berolldag en de 
8raedwesr bekoefte em over deb m 

Woning Kosto zou 
voor aanslag lang 
zijn geobserveerd 

Ven onze verslagever 
WEERT SCHENK 

GROOTSCHERMER — De politie óetddkt over a nwjjzin®en dat 
het huis van 	netaria Kostti in Grootschermer voor de bmnaan- 
slag uitgebreid is geobserveerd. Dit is een van de belangrijkste tesuka- 
ten vut het aideraodr dat de recherche na de•aanalag begon.  In bet 
dorp tljn meermalen personen gesignaleerd die zich verdacht ophiel- 

1Yjdensre  verpdeeia^g gal wnntan 

D om,, 	 T DE VOLKSKRAN 
kwart voor Wes in de tienland gswekt, 

n 	 1 	191 

dan Base 	de 	litre ln.tt>- 
ant aagt mg niet te weten wat er pre-
the is misgtgasn met het tvasnchuwen 
vande buren. Ha weet dat de Enplode. 
'10 lulitingidlenit 
boma^evkeenkoraall ) ^ es binneit 
sen dakei van bnsderd mater te tintrui. 
aKa. 

Basten verhoedt dat de twee agenten 

die het eerst ter plekke waren. grol beb- 
ben geprobeerd mensen uithun bed te 
ballas, apr datdk niet inallegevallen 
bdcte. „Door de aiaantiache spanlog 
waaronder ar  op 	

eg 
dat m ament werkwo, 

ere a waren 	ogeljjk niet helder geno 
om desimne van de oarváliincewagen 
mie zetlno. !faas dat wat askan 
treedt aasaks uitroeris eeilvalueerd 

i»  buren us voor slachteferhulp in 
Hoorn ea Alkmaar bakben vanuit 
Graomhermer verscelen on angen 
eni raad en imauteriele b(jstand. Enke- 
Ie doryeliegen z^n wigsteedsaeerento. 
tinrel over de óopwanc4g Ze veeka 
zich ziek, huilerig, onnsdg en bobben 
behoak veel te e ve praten. Ook is bij een 
aantal bewoners het gevoel van onvei. 
ligheil losgemmen.  
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