
WIJ ZIJN ALLEN “TERRORISTEN”!?

Naar aanleiding van de EU-top in Barcelona vorig weekend protesteerden
500.000 mensen tegen het neo-liberale beleid en tegen de kapitalistische

wereldorde die onze levens en onze vrijheid bedreigen. 
De machthebbers reageerden op hun gebruikelijke manier: zij

verschansten zich in een “rode zone” beschermd door 8.500 tot de tanden
bewapende ordetroepen die weer heftig op de betogers insloegen,

rubberkogels gebruikten en zo’n 100 activisten arresteerden.  Ook werden
vele honderden mensen aan de Spaanse grens tegengehouden en

teruggestuurd.

Met deze actie willen wij de aandacht vestigen op en een aanklacht
formuleren tegen:

Tegelijkertijd willen wij onze solidariteit betuigen met de ca. 100 activisten 
die werden gearresteerd in Spanje - waarvan er 72 zouden worden vervolgd 
en sommigen gevangenisstraffen riskeren van 3 tot  5 jaar -, en met de vele 
andere kameraden die na Götenburg, Genua, Brussel, … in de gevangenis 
zitten of nog vervolgd worden. 

Stop de repressie!
Vrijheid voor allen!

- het aanhoudende en brutale politie-geweld tegen
actievoerders

- het sluiten van de grenzen voor actievoerders

- het aanleggen van databanken over 
actievoerders

- de uitbreidende politie-bevoegdheden voor 
informatie-inwinning over actievoerders zoals: 
telefoontaps, onderscheppen van e-mail en post, 
het gebruik van informanten en infiltranten, het 
“discreet in de gaten houden”; filmen en 
fotograferen van actievoerders,…

- de Europese definitie van “terrorisme”. De 
definitie valt  zodanig breed te interpreteren, dat 
in principe elke activist kan beschouwd worden als
een “potentieel terrorist”.



La Lucha Continua!

Sinds verschillende jaren wordt de uitbouw van de  Verenigde Staten van
Europa – d.w.z. het Europa van de geheime commissies en geheime besluitvorming,
van  de  sociale  afbraak  en  de  privatiseringen,  van  de  gesloten  grenzen  en  de
deportatiecentra,  van  de  europolitie  en  de  strijd  tegen  de  “georganiseerde
criminaliteit” en tegen het “terrorisme” – steeds meer gecontesteerd. Steeds kregen
mensen die tegen dìt Europa protesteerden te maken met keiharde repressie. Denken
we maar aan Denemarken, waar in mei 1993 met scherp op anti-EU betogers werd
geschoten en 11 mensen met schotwonden in het ziekenhuis belandden. Of aan de
euROTop Amsterdam, juni 1997, waar de noodwet werd afgekondigd, meer dan 700
mensen werden gearresteerd en verschillende honderden dagenlang werden gevangen
gezet en/of gedeporteerd. 

Ondanks  die  repressie  groeide  de  tegenbeweging  echter;  zij
internationaliseerde zich en ging zich richten tegen nog andere instellingen van het
Kapitaal: de Wereldbank, het IMF, de G8, … In Seattle, Praag, Götenburg, Genua,
Brussel, Barcelona, … worden massale protestacties georganiseerd. Telkens verloopt
de  repressie  volgens  hetzelfde  scenario:  weken  op  voorhand  wordt  een  hetze
gecreëerd en worden de mensen bang gemaakt (herinner u hier in Gent de sluiting
van de scholen, de aanmaningen van de politie om binnen te blijven, koppen in de
krant als: “De anarchisten komen!”, …); de grenzen worden gesloten voor activisten;
een  gigantische  politiemacht  wordt  opgesteld,  die  bij  de  minste  of  zelfs  zonder
aanleiding keihard  optreedt  en  overgaat  tot  massale  arrestaties.  Bij  elke  betoging
vallen er gewonden; in Götenburg wordt er geschoten en worden 3 mensen geraakt,
in Genua wordt Carlo Guiliani doodgeschoten…  En telkens gaat de politie vrijuit,
wordt hun optreden zelfs goedgepraat. Of als het al tot een onderzoek komt, wordt
het  bewijsmateriaal  gemanipuleerd  (cfr.  de  videobeelden  van  de  schietpartij  in
Götenburg)  of  poogt  men het  te  vernietigen (hoe  moeten  wij  de  invallen van de
politie bij indymedia-activisten bijv. anders interpreteren?). Daartegenover staat de
criminalisering  van  de  hele  dissidente  beweging  en  de  juridische  vervolging  van
tientallen  activisten  waartegen  vaak  zware  straffen  uitgesproken  worden.  Op  dit
moment  zitten  tientallen  mensen  in  de  gevangenis  of  hangt  hun  een  zware
veroordeling of gevangenisstraf boven het hoofd!        

Dit Europa gaat verder als een pletwals over de hoofden van haar bevolking,
om hogere belangen te dienen, ongetwijfeld. Er staat inderdaad veel op het spel: de
belangen van het kapitaal, van de rijken, moeten koste wat koste verdedigd worden:
zij vragen en krijgen goedkopere arbeidskrachten, die steeds meer moeten werken
voor minder; zij vragen en krijgen belastingverminderingen en fiscale voordelen; zij
vragen en krijgen grote infrastructuren (autowegen, HST, stuwdammen), … 
En zij krijgen een Europese justitie, politie en leger om hun privileges en belangen te
blijven verdedigen! Talrijke sociale rechten en vrijheden worden opgeofferd ten bate
van winst  en macht.  Rechten en vrijheden die werden bekomen na jarenlange en



harde strijd. Die strijd gaat voort! Tegen Kapitaal  en Staat! Een andere wereld is
mogelijk!


