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We zijn er weer. Net aan het einde van de winter (kunnen 
we het nog wel winter noemen met dit warme weer???). 
Want ja, het leven staat niet stil. Deze editie is wederom 
in pocket formaat na de vele positieve geluiden van de le-
zers hierover. Wie weet houden we het op halve edities of 
misschien wordt de volgende editie weer groot, wie weet, 
wij weten het nog niet in ieder geval. Wat wij wel weten is 
dat het een veelbewogen periode was. Ellendige oorlo-
gen die door blijven gaan, gigantische protesten onder de 
meest autoritaire regimes, waanzinnige complottheorieën 
die op straat blijven verschijnen en massale protesten van 
boeren – deze helaas zeer reactionair van aard – om er 
maar een paar te noemen.

Er is een jaar voorbij met veel mooie momenten maar ook 
veel shit die hetzelfde is gebleven. Eén ding wat ook on-
veranderd is, is onze haat voor deze wereld en de drang 
naar vrijheid. Met de stukken hier zwart op wit hopen wij 
dan ook een pietsie beetje bij te dragen aan het verwe-
zenlijken van dit verlangen. Wat mentale olie op het vuur 
van vrijheid. Dus blader snel door en lees in deze editie 
weer een verzameling gedachten, inzichten, twijfels en 
gefrustreerde pleidooien.

Onder andere een stuk over de klimaatcrises en een voorstel hoe hier 
over na te denken. Wat gedachten over de boerenprotesten van onze 
verslaggever Boy Zonderman, met een voorstel voor de toekomst. Ook 
wat enge ontdekkingen door kameraden uit Hamburg en over hoe op die 
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repressie gereageerd zou kunnen worden.
 
Een stuk uit een regio ten oosten van ons wat reflecteert 
op het internet en hoe wij als anarchisten onszelf kunnen 
positioneren tegenover die wereld, met wat gedachtes  
van RUMOER op deze reflectie. Daarnaast een stuk over 
de eeuwig aanwezige repressie, momenteel weer eens 
geïntensiveerd door de Italiaanse staat tegen anarchis-
ten – enkel omdat geweigerd wordt zich de mond te laten 
snoeren. Maar natuurlijk ook nieuws van over heel de we-
reld om te eindigen met wat inspiratie.

Tot de volgende editie! Of hopelijk zien we elkaar eerder 
dansend om de brandende ruïnes van deze wereld als 
vuurvliegjes, wasberen en dwaze narren die zich warmen 
aan elkaar en het idee van een sociale en vrije wereld. 

XXX RUMOER

PS Wij vinden het vet om deze publicatie gratis te kun-
nen verspreiden, niet alleen per post en in sociale ruimtes, 
maar ook op straat en op evenementen. Maar dat kost wel 
poen natuurlijk… 

Als je kan, stuur ons al je spaargeld:

BIC: INGBNL2A NL75 INGB 0004253090 ten name van 
ITHAKA in Utrecht, in de beschrijving RUMOER
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EEN KOMEND EINDE,EEN KOMEND EINDE,
 ... OP NAAR HET BEGIN ... OP NAAR HET BEGIN

Stormen die steden platleggen, te veel pandemieën om 
te tellen, voorheen bevroren landschappen die in de fik 
staan, overstromingen en ondergelopen steden. Ok, ok, 
een beetje een overdreven opening maar je snapt de set-
ting die we willen neerzetten. Inmiddels weten we alle-
maal dat klimaatverandering verregaande gevolgen heeft 
en dat deze niet meer tegen te houden zijn. Bovendien 
weten we hoe we hier zijn gekomen; civilisatie/ de indus-
triële samenleving/ kapitalisme – het vernietigt alles wat 
leeft voor het vergaren van winst en macht.

De vraag van groepen die met het klimaat bezig zijn ge-
weest in de afgelopen decennia was hoe de klimaatver-
andering tegengehouden kon worden, wat er tegen deze 
verandering gedaan zou kunnen worden. Onder de nog 
reformistischere groepen ging het meer om het bemidde-
len van de negatieve effecten van klimaatverandering die 
nou eenmaal horen bij de industriële “vooruitgang”. En nu 
nog steeds geloven veel mensen dat de effecten van kli-
maatverandering bijgestuurd kunnen worden in een min-
der negatieve richting. Maar de trieste waarheid is dat we 
hier voorbij zijn. Het is niet te stoppen. Al helemaal niet 
omdat deze samenleving (met de huidige manier van le-

ven door de rijke landen; continue expansie en grondstof-
honger) niet opgeheven gaat worden. De enige tegenwer-
king zal geweld zijn, want hoe anders stop je een globaal 
economisch en politiek systeem totaal verstrengeld met 
elk aspect van het leven. Lobbyen, campagne voeren en 
het lief vragen werken in ieder geval niet. Sabotage en 
directe actie hebben nog de grootste kans.

Maar ook al zou klimaatverandering gestopt kunnen wor-
den en was er een manier om dit systeem voort te zetten 
op een klimaat neutrale wijze, waarom zou je dat in he-
melsnaam willen? Wij zitten niet te wachten op een groen 
kapitalisme, een CO2-neutrale normale gang van zaken 
of energiezuinige uitbuiting. Dit wil natuurlijk niet zeggen 
dat de armoede, honger en dood als gevolg van een op-
warmende planeet ons niks kan schelen. Hiermee willen 
wij enkel duidelijk maken dat zowel nu als in het verleden 
er een verkeerde focus op dit probleem zit. De activiteiten 
rondom klimaat in dit land blijven steken op het niveau van 
activisme; wij zouden graag zien dat deze transformeren 
naar een bredere strijd.

Echter, het klimaat is een goed startpunt voor het besef 

dat aanval tegen dit hele systeem noodzakelijk is. Het is 
overduidelijk dat dit systeem moordend is en totaal ge-
sloopt moet worden. Bedrijven, gesteund door overheden, 
maken de wereld kapot en verdienen daar grof geld mee. 
Dit is al zo ver gevorderd dat hele eilandgemeenschappen 
in de zee verdwijnen, er massasterfte is van alles wat wild 
is, en dit terwijl de grote vervuilers met volle kennis van 
zaken gewoon vrolijk door blijven gaan.

Maar zodra deze realisatie er is en de woede die aanzet 
tot handelen is opgekomen, wordt deze door politici (in 
spe of gevestigd) gekanaliseerd naar symbolische acties. 
Een sit-in blokkade van een autoweg, jezelf vastlijmen 
aan een schilderij of banden leeg laten lopen is leuk, maar 
is nog steeds gestoeld op de gedachtegang van overtui-
ging. Het blokkeren van privéjets op Schiphol was alweer 
een stuk leuker. Maar het zijn allemaal publiciteitsstunten 
als onderdeel van campagnes welke vooral zijn bedoeld 
om de publieke opinie en politici te beïnvloeden. Het idee 
erachter is dat de politiek en bedrijven nu toch echt actie 
moeten gaan ondernemen voor het te laat is. Maar zo-
als we eerder al zeiden, dat gaat niet gebeuren. Waarom 
zouden ze, uitbuiting van de planeet verdient beter. De 
acties die gedaan worden zijn grotendeels symbolisch 
omdat veel mensen wel boos zijn maar teveel te verliezen 
hebben en liever de status quo grotendeels in stand ge-
houden zien worden.

Maar als klimaatverandering niet te stoppen is, en als alles 

al verloren is – waarom er dan nog een tekst over schrij-
ven? We denken dat het een heel belangrijk onderwerp 
is om over te praten, alleen niet op de manier waarop dat 
nu gebeurt. Net zo belangrijk is het dat we niet mak ten 
onder hoeven te gaan. Wij willen niet dat woede verandert 
in apathie wanneer mensen toch in een SUV blijven rijden 
of als er niet geluisterd wordt naar de sit-in. Omdat wij 
niet willen dat iedereen die boos is in plaats van te han-
delen hun geest verdoven met een eindeloze hoeveelheid 
leeg vermaak, of vervallen in hopeloosheid. Wat wij willen 
voorstellen is om het probleem te benaderen vanuit een 
ander perspectief, één die we hieronder zullen bespreken. 
Verwacht van deze tekst geen nieuwe oplossingen voor 
de problemen die er zijn en gaan komen, maar bekende 
punten (zeker voor hen die vaker dit blad lezen). Deze 
punten zijn en blijven van belang in de strijd tegen de ver-
nietigers en vervuilers van alles op deze planeet.

Kort gezegd, wat wij willen voorstellen is om in de discus-
sie over het klimaat afstand te nemen van vragen als “hoe 
gaan we de massa mobiliseren” of “hoe gaan we individu-
eel groen leven”. Een aanpak die voor ons waardevoller 
is, is de schuld neerleggen waar deze hoort en te stop-
pen met onderhandelen, onze kracht te vergroten en in 
de aanval gaan.

Aanval. Een punt dat wij keer op keer blijven herhalen, he-
lemaal omdat het in Nederland ontbreekt aan structurele 
aanwezigheid hiervan in het dagelijkse leven. We blijven 
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het herhalen zodat het niet wegzakt als optie in het collec-
tieve bewustzijn. En ook omdat het zeer belangrijk is voor 
het eigen gevoel van vrijheid en kracht. De momenten van 
wegrennen van brandende objecten, die keer dat de straat 
opengetrokken werd tijdens een rel, dat we langs fietsten 
waar vette graffiti stond of laatst toen er hekken voor het 
arrestantenbusje werden gegooid zodat de arrestanten 
moeilijk afgevoerd konden worden. Deze momenten die 
een breuk zijn met het normale, een verstoring in het land-
schap, dat zijn de momenten die ons een glimlach bezor-
gen. Momenten die ons kracht geven en laten realiseren 
dat er een keuze is. Ook al gaat het klimaat naar de klote, 
wij hoeven niet apathisch te zitten wachten tot het komt. 
Wij kunnen onze woede uiten op hen die het verdienen. 
En ons op die manier vrij voelen en anderen inspireren. 
Omdat niet alles voorgeschreven en ingekaderd is, er is 
meer te bepalen dan we denken.

Want als we goed opletten, kunnen we zien waar de 
zwakheden in het systeem zichzelf blootleggen, doordat 
de interne druk op het systeem toeneemt en de flow van 
het kapitalisme zichzelf verstoord, door diezelfde werking 
van het systeem. Dit komt door de continue expansie en 
winstmaximalisatie die ertoe leid dat processen tot het 
uiterste worden gedreven. Hierbij wordt geprobeerd om 
steeds het maximale te halen uit werknemers en de pro-
ductiecapaciteit, maar ook uit de beschikbare grondstof-
fen. Het systeem profiteert van schaarste, maar loopt ook 
tegen de grenzen hiervan aan. Dit zorgt ervoor dat het 

systeem zich niet alleen uitstrekt tot elk aspect van het 
leven maar hierdoor zichzelf ook over de hele wereld uit-
spreid waardoor de hele zooi strak gespannen staat. Een 
kleine kink in de kabel en het proces kan stil komen te lig-
gen, stroomnetten die overbelast raken, productieketens 
die niet meer werken... De controlerende ogen van de 
staat kunnen (nog) niet overal tegelijk zijn en omdat alles 
verbonden is hoeft maar een klein deel uitgeschakeld te 
worden voor effect op meerdere plekken.

Dit soort keteneffecten (feedback effects) gelden ook bij 
klimaatverandering. De grootste aanjagers van klimaats-
verandering zijn de toegenomen broeikasgassen als CO2 
en methaan in de atmosfeer, die met name geproduceerd 
worden door de energie- en transportsector en landbouw. 
De continue kap van bossen en opdelving van zeldzame 
metalen voor bijvoorbeeld smartphones en accu’s zorgen 
ervoor dat de effecten toenemen. Ook het verbouwen en 
vervoeren van eten, het koelen daarvan in de warenhui-
zen en supermarkten tot thuis - alles is onderdeel van 
dezelfde keten. Voor elk facet in dit systeem zijn fossiele 
grondstoffen nodig.  Zogenaamde groene alternatieven 
zijn hier ook onderdeel van.

In Frankrijk zijn plannen in de maak voor de grootste Euro-
pese lithium mijn, nodig voor productie van batterijen voor 
elektrische auto’s. In andere landen worden deze scha-
delijke mijnen al veel langer leeg  getrokken. De grond-
stoffen nodig voor de “elektrische revolutie” moeten ook 

ergens vandaan komen… En dat dit soort verwoesten-
de projecten in West-Europa plaats vinden laat zien hoe 
wanhopig ze zijn. We zullen het nogmaals herhalen: alles 
is verbonden in dit systeem. Daarom zijn groene energie 
of technologische oplossingen zinloos en is de wens om 
al het huidige te vernietigen het enige dat logisch is. De 
investeringen in groene energie zijn er dan ook niet om 
de planeet te redden 
maar om de status 
quo te behouden, de 
zaken te laten door-
draaien wanneer bij-
voorbeeld de olie op 
is. En terwijl grond-
stoffen schaarser 
worden en overheden 
ouderwetse landjepik 
weer nieuw leven 
in blazen (zoals op 
Antarctica waar een 
territorium dispuut 
gaande is vanwege 
de fossiele brandstof-
fen die steeds bereikbaarder worden door smeltend ijs), 
wordt ons verteld dat we vertrouwen in het systeem moe-
ten hebben en gewoon korter moeten douchen. Maar trap 
hier niet in!

De rijken (hoe hard ze klimaatverandering ook ontkennen 

of versimpelen) zijn zich aan het voorbereiden. Ze kopen 
land op in gebieden waar de effecten het minst voelbaar 
zullen zijn en bouwen bunkers om de onrust te overle-
ven. Overheden sluiten het nationale net van digitale con-
trole en testen andere maatregelen van sociale controle 
om de toekomstige onrust nu al te pacificeren, en als die 
alsnog komt effectief te kunnen bestrijden. Maar moede-

loosheid is dan ook 
wat de staat en het 
systeem van geld en 
macht ons wil doen 
voelen – geef maar 
op, je kan niets doen, 
jij bent klein en wij zijn 
groot. Maar we zou-
den geen anarchisten 
zijn als we niet koppig 
onze kop in de lucht 
zouden steken en 
rond zouden kijken 
naar hun kwetsbaar-
heden en onze krach-
ten.

Samengevat, klimaatsverandering is echt en heeft ver-
strekkende gevolgen die niet te stoppen zijn.
De mensen die dit het meest veroorzaken zijn ook de-
genen die de realiteit ervan betwisten en er propaganda 
tegen verspreiden; zij zijn degenen die ervan profiteren. 
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Wij moeten de situatie dus behandelen zoals deze is, ho-
peloos. Maar onszelf niet laten verleiden door groene al-
ternatieven, institutionele oplossingen, techno-messiah’s 
of verzanden in apathie. Laten we de wereld zien voor wat 
hij is. Het heeft geen zin om planmatig naar een revolutie 
toe te werken. Het is belangrijk om niet te wachten op 
oplossingen van hogerhand maar een directere aanpak 
te kiezen. Om ons heen kijken naar de kansen die er lig-
gen en aan te vallen wat ons onderdrukt. En dit betekent 
dus niet dat het tijd is om politici aan te sporen tot werk 
of mensen te overtuigen van groene investeringen. Want 
het klimaat is misschien niet meer te redden, onze vrijheid 
is dat nog wel. En onze mogelijkheid tot het creëren van 
mooie momenten ook.

Dit kunnen we realiseren door zwakheden in het systeem 
te vinden en deze schakels aan te vallen. Kijk naar Rus-
land, waar het spoornet aangevallen wordt met kleine ste-
ken die grote gevolgen hebben. Daarvan kunnen we leren 
en onze methodes verder ontwikkelen en uitbreiden. Zo 
kunnen we onze woede een uitlaatklep geven, en wraak 
nemen op hen die deze wereld verrot hebben gemaakt. 
Tegelijkertijd vinden we vreugde en vrijheid in de momen-
ten dat we terug slaan.

En als het de komende winter te koud wordt door hoge 
energierekeningen, denk er dan aan dat een politiebureau 
in de hens de nachten en onze harten warm kan houden.  
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De repressieve maatregelen tegen anarchisten 
lijken te intensiveren en uit te breiden nu de nood-
toestanden, oorlog, crisis, levenskosten en digita-
le kolonisatie een weg zonder blokkades zoeken. 
Ze scheppen een toekomst welke in toenemende 
mate wordt vormgegeven en bepaald door onze-
kerheid en gehoorzaamheid. De onverzettelijkheid 
van anarchistische ideeën, hun onwelwillendheid 
om een wereld van misère te hervormen, hun on-
vermogen om met de autoriteiten te onderhande-
len, hun onwrikbare verlangen naar een wereld 
zonder uitbuiting, hiërarchie en afhankelijkheid 
zijn duidelijk het doelwit van hen die goed gedijen 
bij zulke misère. Wanneer we oog in oog komen te 
staan met de steeds meer wraakzuchtige en bui-
tensporige repressieve slagen van de staat, wordt 
iedereen met een vrije wereld in hun hart en een 
actieve praktijk om dat tot leven te laten komen 
aangevallen. Vechten tegen de normalisering en 
de soepele transitie naar een realiteit waarin anar-
chisten, hun ideeën en hun praktijk nog meer tot 

Op 5 mei 2022 werd de anarchist Alfredo in het 41bis ge-
vangenisregime geplaatst in de Bancali gevangenis op 
Sardinië, Italië. Hij werd in 2012 gearresteerd voor een 
knieschot op de directeur van het grootste nucleaire be-
drijf van Italië (een actie welke geclaimd werd door FAI/
FRI nucleus Olga), hij is hiervoor veroordeeld tot 10 jaar 
gevangenisstraf. Tijdens het spoedproces, nam Alfredo 
de verantwoordelijkheid voor de aanval op zich, hij ver-
klaarde dat de horror van de nucleaire kernreactor ramp in 
Fukushima de urgentie om te handelen tegen de dodelijke 
atoom infrastructuur en de mensen die deze belichamen 
heeft vergroot. Terwijl hij nog vastzat in 2016, werd als on-
derdeel van Operatie Scripta Manet, Alfredo beschuldigd 

zwijgen worden gebracht, waarin ze worden gestigmati-
seerd en onderdrukt. Dit vechten wordt dan een kwestie 
van het geven van zuurstof aan onze voorstellen voor een 
leven zonder autoriteit, om ze te laten bestaan en ver-
spreiden. Het gaat ons allen aan. 

OVER DE HONGERSTAKING OVER DE HONGERSTAKING 
VAN ALFREDO COSPITO VAN ALFREDO COSPITO 

TEGEN 41BIS EN ZIJN TEGEN 41BIS EN ZIJN 
LEVENSLANGE LEVENSLANGE 

VEROORDELING ZONDER DE VEROORDELING ZONDER DE 
MOGELIJKHEID TOT MOGELIJKHEID TOT 

VERVROEGDE VRIJLATINGVERVROEGDE VRIJLATING
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van subversieve vereniging met terroristisch oogmerk en 
meerdere aanvallen. De rechtbank veroordeelde Alfredo 
en de kameraad Anna Beniamino tot 20 jaar gevangenis-
straf. 

In juli 2022 heeft de hoge raad van 
Turijn de tenlastelegging voor de 
explosieve aanval in 2006 op de 
carabinieri barakken in Fossano 
aangepast: Alfredo en Anna’s be-
schuldiging hiervan werden ver-
andert in ‘political massacre’, wat 
automatisch een levenslange straf 
betekent. Er zijn meerdere ele-
menten die toenmalig minister van 
justitie Carbatia ertoe brachten om 
voor het eerst het 41bis regime 
aan een anarchistische gevangene 
op te leggen; de basis van de be-
schuldiging –nog niet eerder werd 
iemand van ‘massacre’ beschuldigt 
terwijl er geen doden of gewonden 
vielen–, de voortdurende en krachtige bijdragen aan an-
archistische discussies en publicaties, en de classificatie 
van de FAI als een terroristische organisatie en Alfredo als 
de leider hiervan. 

41bis is een zwaar gevangenisregime welke gecreëerd is 
om alle communicatie met de buitenwereld onmogelijk te 
maken en om de gevangene lichamelijk en psychologisch 

kapot te maken door extreme sensorische deprivatie. De 
Italiaanse rechtsbanken begonnen dit regime toe te pas-
sen in de jaren negentig, op het hoogtepunt van de oorlog 
tegen de maffia.

 
Deze gevangenisafdeling werd ont-
wikkeld om maffia bazen te isoleren 
en hun te verhinderen om orders 
naar buiten te blijven geven. Van-
af 2002 is de toepassing uitgebreid 
om ook terroristische en subversie-
ve organisaties hieronder te kun-
nen plaatsen. In tegenstelling tot 
de versie van de staat, welke claimt 
dat dit regime slechts bedoel is voor 
het afsnijden van de communicatie, 
is 41bis een straffende en marte-
lende afdeling. 

De dagelijkse omstandigheden zijn 
als volgt: een individuele cel van 
1,5 x 2 meter waarin al het ‘non-es-

sentiële’ ontbreekt (bijvoorbeeld een maximaal aantal van 
9 kledingstukken, en het aantal toegestane boeken, 4, 
mogen alleen uit de gevangenis bibliotheek komen). De 
ramen zitten boven zichthoogte en vaak, zoals bij Alfre-
do, zijn de cellen ondergronds; gevangenen mogen 1 uur 
luchten op een kleine binnenplaats met muren rondom en 
een hek bovenop. De gevangenen hebben recht op één 
bezoek per maand, alleen van familieleden, in een kamer 

zal zijn. De rechterlijke macht van de Italiaanse republiek 
besloot dat ik, te subversief, niet langer de mogelijkheid 
mag hebben om de sterren en de vrijheid te zien. Voor 
altijd begraven met levenslange gevangenisstraf zonder 
de mogelijkheid tot voorwaardelijke vrijlating, waarvan ik 
niet twijfel dat jullie het me gaan geven voor de absurde 
aanklacht van “political massacre” voor twee demonstra-
tieve aanvallen in het holst van de nacht, in afgelegen 
plekken, welke niet bedoeld waren en ook niet in staat 
waren om iemand te verwonden of te vermoorden en fei-
telijk ook niemand verwond of vermoord hebben. Ontevre-
den,  zowel als een levenslange straf zonder mogelijkheid 
tot voorwaardelijke vrijlating, omdat ik doorging met het 
schrijven en collaboreren met de anarchistische pers van-
uit de gevangenis, werd er besloten om mijn mond voor 
altijd te snoeren met de middeleeuwse maatregel 41bis, 
me veroordelend tot een eindeloze onzekere tijd wach-
tend op de dood. Ik zal het niet pikken en ik zal me niet 
overgeven, ik zal mijn hongerstaking voor het beëindigen 
van 41bis en de levenslange straf zonder mogelijkheid tot 
vervroegde vrijlating voortzetten tot mijn laatste adem, om 
de wereld te laten horen over deze twee repressieve gru-
welen in dit land.
Er zijn 750 van ons in dit regime en daar vecht ik ook 
voor. Aan mijn zijde mijn anarchistische en revolutionaire 
broeders en zusters. Ik ben gewend aan de censuur en 
rookgordijnen van de media, die als enige doel hebben 
om een monster te maken van alle radicale en revolutio-
naire opponenten.

met video en audio surveillance en gescheiden door plexi-
glas. Wanneer de familie het niet redt om op bezoek te 
komen, mogen ze 10 minuten bellen maar de familie moet 
dat dan doen vanuit een politiebureau. Sociale activiteiten 
met andere gevangenen zijn 1 uur per dag toegestaan, 
en is met een beperkte groep van 4 gevangenen welke 
bepaald wordt door de gevangenis. Alle rechtszaken vin-
den plaats door middel van video-conferenties. Dit regime 
wordt voor 4 jaar per keer ingezet, zonder grens. De enige 
manier waarop de gevangene kan “bewijzen” dat ze de 
banden met hun organisatie verbroken hebben, en dus uit 
het regime gelaten mogen worden, is door te collaboreren 
met justitie.
 
In november 2021 zaten er 749 gevangenen in 41bis, ver-
spreid over 12 gevangenissen in Italië.

Op 19 december 2022 werd er door de Rechtbank van 
Toezicht in Rome, die de herevaluatie van Aflredo’s be-
zwaar tegen de toepassing van het 41bis regime uitvoer-
den, bepaald dat zijn bezwaar ongegrond was. 

Alfredo gaat door met zijn hongerstaking welke hij in ok-
tober startte, totdat hij op de ene of de andere manier uit 
41bis zal komen. Zoals hij zelf zei tijdens zijn verklaring in 
de laatste hoorzitting op 5 december 2022:

Ik zal slechts een paar zinnen spreken. Voordat ik voor-
goed zal verdwijnen in de vergetelheid van het 41bis regi-
me wil ik een paar dingen zeggen, waarna ik voor altijd stil 

“Ik denk dat het essentieel is om 
solidariteit te tonen, op alle mogelijke

 manieren, aan de kameraden die
 geraakt worden door repressie. Om te 
vermijden openlijke solidariteit te tonen,

vanwege de angst voor toenemende
repressie, zou meespelen met het spel van 

Justitie zijn, het accepteren van hun
logica. Een logica die ons steeds verder
terug zou doen trekken, tot we gevangen

revolutionairen in de steek, of bijna 
in de steek zouden laten.” 

Ivan in zijn brief van 
25 september 2022 
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Afschaffing van het 41 bis regime.
Afschaffing van levenslang zonder mogelijkheid tot ver-
vroegde vrijlating. 
Solidariteit aan alle anarchistische, communistische en 
revolutionaire gevangenen in de wereld.
Altijd voor anarchie.

Alfredo Cospito

SOLIDARITEIT BINNEN GEVANGENISSEN
Drie kameraden zijn mee gaan doen met Alfredo’s hon-
gerstaking. Vanuit de gevangenis van Terni, op 25 okto-
ber, begon Sorroche zijn hongerstaking in solidariteit met 
Alfredo en alle gevangenen van sociale strijd wereldwijd. 
Ivan in Frankrijk, startte zijn hongerstaking op 27 oktober, 
terwijl Anna, opgesloten in de gevangenis Rebibbia in 
Rome, haar hongerstaking op 7 november startte. De an-
archistische kameraden, stopten na een maand met hun 
hongerstaking. Op 22 december startte Ivan zijn honger-
staking in solidariteit met Alfredo weer. 

SOLIDARITEIT BUITEN 
Deze hongerstaking werd onmiddellijk en krachtig bijge-
staan door een grote internationale en informele mobilisa-
tie, welke de uitvoering van alle anarchistische methodes 
van solidariteit kent, van posters, teksten en evenemen-
ten tot strijdbare demonstraties, brandstichtingen, bezet-

tingen en sabotages. Voor meer info actforfree.noblogs.
org en de nieuwssectie van deze Rumoer.

Alfredo Cospito
C. C. “G. Bacchiddu”
strada provinciale 56 n. 4
Località Bancali
07100 Sassari
Italy

Anna Beniamino
C.C. femminile Rebibbia
Via Bartolo Longo, 92
00156 Roma
Italia

Juan Antonio Sorroche
Casa circondariale
Str. delle Campore, 32
05100 Terni TR
Italy

Ivan Alocco
N. d’ecrou 46355
Maison d’Arrêt de Villepinte
40, Avenue Vauban
93420 Villepinte
France

Uit het woelige leven van je razende reporter Boy Zon-
derman. Terwijl hij zit te kakken komt onze sympathieke 
milieuvriendelijke held die moeder aarde zo’n warm hart 
toedraagt op een aantal slimme ideeën om de wereld van 
de boeren te redden en van de ondergang te behoeden. 
Of in ieder geval heeft hij door wat er mis gaat. 

De klagende boeren hebben stront (stikstof?) in hun ogen, 
deze zomer stond er van alles in de fik, en dan helaas 
geen politiebureaus of datacenters, maar bossen en dui-
nen. De hele boel was kurkdroog, en ondertussen durven 
zij nog vast te houden aan hun smerige tradities, van gif 
gebruiken tot eindeloze hoeveelheden dieren opsluiten 
voor menselijke consumptie. En 2023 lijkt niet echt een 
veel betere kant op te gaan.

Wie haalt het in z’n botte kop om een stelletje verwende 
boeren te steunen? Hun zogenaamde strijd gefinancierd 
door banken en conservatieve lobby’s; de slimste boeren 
hebben al gecasht (miljoenen) en het land verlaten. 

En inderdaad ja, krab jij jezelf ook maar eens achter de 
oren als je nog dierlijke producten eet. Met je grote woor-
den over vrijheid. Dieren in kooien gevangen houden voor 
jouw ranzige behoeftes. Melk drinken, laat staan vlees 
eten, gaat tegen al het mooie van de wereld in en wat 
deze zou kunnen zijn.

Het consumeren van dierlijke producten is, behalve voor 
de woestelingen die zelf de beestjes durven op te sluiten 
of te vermoorden, oorzaak van technologische schaalver-
grotingen. Je subsidieert miljonairs die graag de natuur 
vernietigen met chemische troep, het uitrijden van schijt 
– miljonairs die al jaren gespekt zijn door de gevestigde 
orde hier. De boerenlobby, en ook de zogenaamde protes-

BOEREN WIJSHEIDBOEREN WIJSHEID 
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ten, worden al sinds mensenheugenis betaalt door grote 
veevoederbedrijven (denk importeurs van Braziliaans re-
genwoud-soja) en de grootste boerenbedrijven. Ik hoorde 
dat 1 op de 6 boeren miljonair is. 

De rijken zijn onze alleroudste vijanden (of waren het nou 
de controleurs van de staat?).

Maar het eten van vlees is niet alleen slecht voor je anar-
cho-karma. Een kalkoenenboer in het oosten van het land 
met 25.000 kalkoenen veroorzaakt met zijn bedrijf meer 
stikstof dan alle automobilisten samen bespaard hebben 
met het langzamer gaan rijden (iedereen van 130 naar 
100 km per uur op de snelweg). 

Het is een handig fabeltje van die huilboeren om te zeggen 
dat mensen hier van hun afhankelijk zijn voor het dagelijk-
se eten; 60 % van het vlees dat ze ‘produceren’ wordt aan 
het buitenland verkocht. Net als het overgrote deel van 
de paprika teler in het westland die in z’n eentje genoeg 
paprika’s kweekt voor dit hele snertland (geen grap). Dat 
‘we’ zonder de boeren geen eten meer zouden hebben, 
is bullshit. Maar, zonder de conservatieve boeren zou de 
natuur een vreugdedansje doen. De wurmen en de bijtjes 
zouden een “punk pogo halve liter bier de hele nacht door” 
feest organiseren. 

De retoriek van de boeren is nationalistische troep, en 

wanneer gaan die tokkies op de viaducten inzien wie de 
werkelijke vijanden van de mensheid zijn? De rijken, de-
genen met macht – en daar horen ook flink wat boeren bij. 
De arbeiders en de boeren zoals ten tijde van de Russi-
sche revolutie besproken werden, als onderdeel van een 
sociaal revolutionaire strijd, zijn al lang verleden tijd. Eer-
der zijn we nu in de tijd van capuchonjeugd en arbeidsmi-
granten. En dan is de grootste vraag voor jou, en wellicht 
een goed voornemen voor het komende jaar, om uit te 
zoeken wat hier een redelijk antwoord op is. We schrijven 
bij deze een stemming uit om koers te zetten voor een 
anarchistische respons op zowel de groene reformisten 
met havermelk-cappuccino’s als de rechtse malloten op 
klompen.  

Stemmen kan op onze al onze social media kanalen: 
 • Een gigantische ‘capture the flag’ wed-
strijd om al die enge vlaggen te verwijderen
 • Het massaal collectiviseren van vervui-
lende bedrijven om er fijne woonruimte van te maken
 • Alle van Moof fietsen en dreig-trekkers op 
een groot vreugdevuur pleuren 

dat deze discussies dan op de een of andere manier de 
analyses van diegenen zouden versterken, of dat ze op 
z’n minst leuk zouden zijn. En ook al wordt er gezegd dat 
het internet mensen van over de hele wereld met elkaar 
in contact brengt is het opvallend -en wie is er echt ver-
baasd? - dat de weinige relaties die werkelijk begonnen 
zijn met behulp van het internet, net zo gemakkelijk in de 
echte wereld gestart hadden kunnen worden, omdat ze 
elkaar hier en daar al eens tegen gekomen waren zonder 
het te weten. 
 
Tegelijkertijd echter, kunnen we opmerken dat er in de 
diepte van het internet, vaak in dieptes waarin geen van 
ons zich ooit bevonden hebben, er soms wel spannen-
de discussies plaats lijken te vinden, zelfs voor diegenen 
onder ons die stijf en minder progressief zijn en funda-
menteel vijandig tegenover technologie staan, die draaien 
om dezelfde en vergelijkbare onderwerpen die ons be-
zighouden. Het is interessant dat deze discussies vaak 
plaatsvinden in totale onwetendheid van elkaar. Soms 
verschijnen er vertalingen van teksten op het internet die 
tientallen jaren geleden werden vertaald maar bijna ner-
gens te vinden zijn behalve in de zeer tastbare anarchis-
tische archieven. Soms zelfs vertalingen van teksten die 
nog steeds actief op papier verspreid worden. Maar zelfs 
met de hier beschreven tendens, namelijk dat het internet 

RMR: Dit is een tekst uit Zündlappen, een anarchistische 
publicatie in de Duitse taal. Na de tekst volgen wat van 
onze gedachten over het onderwerp.

WAAROM HET INTERNET ALS "PLEK" 
VOOR ANARCHISTISCHE DISCUSSIE 
NIET HEEL INTERESSANT IS VOOR 
ZUNDLAPPEN EN WAAR WE OP FO-
CUSSEN WANNEER WE MEEDOEN IN DE 
DISCUSSIES DIE DAAR PLAATSVINDEN
In verschillende mate en vanuit verschillende standpun-
ten, hebben we deelgenomen aan anarchistische discus-
sies welke in de afgelopen jaren op het internet plaats-
vonden, we hebben ze geobserveerd en onze ervaringen 
aan dit soort discussies gerelateerd. In dit proces kwam 
steeds de vraag op van de betekenis ervan omdat in te-
genstelling tot de vaak veel meer vruchtbare discussies 
die we face to face hebben, er niet te verwachten valt dat 
uitwisselingen op internet al te veel spanning, affiniteit 
of vijandigheden opleveren. Dat laatste dan misschien 
wel als een bizarre sociale media roddel, in plaats van 

ANARCHIE IN DE SPIEGEL WERELD?ANARCHIE IN DE SPIEGEL WERELD?
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en de discussies die daar plaatsvinden onwetend zijn be-
treffende de discussies die daarbuiten plaatsvinden (wat 
mij het overgrote deel lijkt), is er ook een omgekeerde on-
wetendheid van wat er de hele dag lang gepubliceerd en 
bediscussieerd wordt op het internet en wat nooit op pa-
pier gedrukt zal worden behalve op de geïsoleerde printjes 
van een paar mafkezen die het internet raadplegen maar 
geen tekst van beeldschermen lezen. Kortgezegd, er zijn 
twee werelden. Eentje 
in welke mensen el-
kaar face to face treffen, 
waarin kranten, brochu-
res en boeken van hand 
tot hand gaan, in welke 
posters geplakt worden 
en graffiti geverfd wordt, 
waarin mensen elkaar 
beledigen, en in welke, 
- men moet dit  aspect 
niet onderschatten – je je 
tegenstander in de ogen 
moet kijken, net zo goed 
als dat je gebruik kan 
maken van andere vormen van communicatie in plaats 
van woorden of in aanvulling hierop. En een wereld waar-
in teksten, beelden en video’s hun toeschouwers vooral 
vinden door algoritmes, in welke alles altijd potentieel toe-
gankelijk is op hetzelfde moment en daardoor de indruk 
geeft dat je alles weet, en waarin veel dingen uitgedrukt 

worden in memes en slogans, waarin actie alleen bestaat 
in de vorm van afbeeldingen, waarin er beledigingen zijn, 
maar mensen elkaar niet in de ogen hoeven te zien, en 
ook niet de mogelijkheid hebben om hun emoties te ui-
ten met meer solide argumenten. Een wereld welke ooit 
een spiegel was van de ander, maar welke nu een eigen 
leven heeft ontwikkeld, die zichzelf heeft gescheiden van 
de materiële ondergrond op vele manieren, en waarin er 

toch levendige discus-
sies en zelfs anarchisti-
sche posities bestaan. 
En ook al zijn er vele 
pogingen gedaan om de 
grenzen die de ene we-
reld van de andere doen 
scheiden te vervagen, en 
sommige projecten daar 
succes in hebben gehad, 
blijven discussies steeds 
meer binnen hun eigen 
respectievelijke kringen. 
Dit kan voortkomen uit 
gemakzucht of omdat de 

afstand tussen ons eigenlijk groter is dan het soms lijkt. 
Of het wel of niet gebeurt, en of er startpunten zijn in een 
discussie op het internet die tot iets echts lijden, is zeker 
niet iets dat wij definitief kunnen concluderen vanuit ons 
perspectief, maar we hebben er sterke twijfels over. 

sche netwerk gebruikt kan worden voor onze doelen, na-
melijk om de strijd tegen overheersing te intensiveren en 
zodoende relaties op te bouwen welke ons hierin sterken 
en om elkaar te treffen in die momenten wanneer onze 
kracht ons verlaat. Ja, zelfs voor de ontwikkeling van onze 
analyses hebben de discussies op het internet weinig bij-
gedragen in al deze jaren. Het is niet onze wereld die 
doorschijnt door de glasvezel-kabels en daarom hebben 
we weinig interesse in het degenereren van onze ideeën 
tot een flauw schijnsel aan het einde van de kabel.

En toch: Is de realiteit … Digitaal?  Cybernetisch? Nee, 
nog niet. We ontmoeten nog steeds echte mensen en niet 
slechts robots en drones wanneer we onze ideeën als 
kranten en flyers in de straten van de steden verspreiden, 
sommige mensen kijken nog op van hun smartphones 
wanneer we posters plakken en pauzeren een moment 
om te lezen wat er geschreven is, en we houden ook nog 
steeds onze discussies niet exclusief binnen de cirkel van 
de weinige overgebleven anti-technologie kringen. Maar 
als we proberen realistisch te blijven, is het ook waar dat 
veel potentiële maatjes niet eens meer doorhebben wat 
er buiten het cybernetische netwerk gebeurt, terwijl wij 
zelf – niet dat we daar iets aan willen veranderen – alleen 
maar horen over hun discussies van de verhalen van hen 
die het internet enthousiast afzoeken in de (wat hopeloze) 

Tegelijkertijd heeft het recente verleden zonder twijfel be-
vestigd wat ergens anders altijd al zeker was: het internet 
gebruiken om ideeën te verspreiden opent vele nieuwe 
mogelijkheden voor verschillende vormen van repressie. 
Omdat iedereen, niet afhankelijk van hun eigen locatie, 
zonder onderscheid toegang heeft tot wat er gepubliceerd 
wordt, van de anarchist tot de smeris, van het linkse ty-
pje tot de rechtse vijand, van de journalist tot de ama-
teur-detective, van de stille tot de sociale gerechtigheid 
strijder, en dit allemaal zonder het op te hoeven brengen 
om over de drempel van één van de kamers waarin ze 
onvervalste anarchisten tegen het lijf lopen te stappen. De 
teksten die op internet gepubliceerd worden kunnen ook 
veel gemakkelijker geanalyseerd worden, geclassificeerd, 
geëvalueerd en vervolgens belasterd, vervolgd, (schijn-
baar) toegeschreven aan bepaalde milieus en mensen, 
etc. Daarnaast kunnen de drempels lager worden om on-
gegronde beschuldigingen te doen of zelfs distantiëring in 
de vorm van (slechts zogenaamd geïnformeerde) specu-
laties of informatie uit roddels en bepaalde subculturen, 
welke snel toenemen op het internet, alsof deze drempels 
nooit bestonden toen deze mensen in het begin op het in-
ternet bereikt werden. Maar zelfs als deze duidelijk nega-
tieve aspecten van de verschuiving van de anarchistische 
discussie naar het internet zeker een rol spelen, nu we 
onze interesse verloren hebben, zullen deze overwegin-
gen hier verder niet gemaakt worden. 

In elk geval hebben we sterkte twijfels dat het cyberneti-
Tekst gaat verder op pagina 20 >
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van opstand. We willen deze ontwikkelingen en de men-
sen die daar gebruik van maken niet bij voorbaat afzwe-
ren. Het verlies van anonimiteit en daarmee veiligheid ligt 
voor de hand, maar mensen lijken ook handig gebruik te 
maken van snelle communicatiemiddelen wanneer het er 
op aan komt het leven van de mobiele eenheid lastig te 
maken… Maar toch kunnen veel van de dingen die nu 
online gebeuren ook nog op papier of via mond op mond. 
Daar kan zelfs absolute noodzaak voor zijn wanneer (in-
fra)structuren tijdelijk of langdurig uit de lucht zijn, zoals 
we eerder al zeiden, wanneer bepaalde apps geblokkeerd 
zijn of het elektriciteitsnetwerk niet levert. We hopen dan 
genoeg vrienden te hebben die nog weten wat ze moeten 
doen, en rekenen dan op jullie op papier en IRL ;-). 

signal- of telegramgroepen. Er zijn wel een aantal punten 
waarop wij net andere overwegingen hebben gemaakt. 

We hebben ervoor gekozen RUMOER niet enkel in ons 
bekende plekken te verspreiden, maar ook op losse plek-
ken op straat. Logistieke beperkingen echter maken dat 
dit slechts in een paar regio’s gebeurt. Mails met bestel-
lingen uit andere regio’s maken ons altijd blij, en laten de 
spiegelwerkelijkheid verbinden met papieren werkelijk-
heid, omdat deze bestellingen ons via email bereikten. En 
zo hebben we toch nieuwe vrienden kunnen maken, zo 
hebben we toch nieuwe gesprekken kunnen voeren. We 
voelen, net als Zündlappen, de noodzaak ons buiten onze 
eigen ruimtes te bevinden. 

We schrijven, denken, discussiëren en schrijven nog eens 
wat meer, omdat we tegen het vluchtige van het internet 
zijn – onze ideeën kunnen en mogen niet vervliegen, ze 
hebben het nodig herkauwd en nog eens geanalyseerd 
te worden. Graag vinden we maatjes om dat mee samen 
te doen. Ogenschijnlijk in tegenstelling hiermee reiken we 
toch uit naar de spiegelwerkelijkheid, om nieuw en echt 
contact te maken. We vinden het aantrekkelijk om buiten 
onze welvertrouwde, soms wat ingedutte anarcho bub-
bels contact te maken.  

En waar we Zündlappen nog niet over gehoord hebben, is 
de toevoeging van technologische aspecten in momenten 

zoektocht naar andere anarchisten. 

Dus als we vandaag of in de toekomst het internet niet 
compleet zullen vermijden, is dat alleen omdat we daar 
enkele maatjes hopen te vinden in dit technologische mij-
nenveld, of door hun gevonden willen worden. Maar het is 
ons overduidelijk: anarchie blijft iets echts, anarchie kan 
niet gedigitaliseerd worden en zeker niet gevirtualiseerd. 

Dat is waarom Zündlappen, met uitzondering van dit num-
mer, alleen op papier verkrijgbaar is. Doorgegeven van 
hand tot hand, van kameraad tot kameraad, en soms mis-
schien zelfs via de postbode. Maar we zullen ook indivi-
duele artikelen in een blog posten, als we denken dat ze 
passen bij de discussies die we hebben kunnen vinden in 
de dieptes van het cybernetische netwerk. Want wie weet, 
soms groeien de grootste spanningen richting revolte uit 
het onverwachte.

RMR: Omdat we ons in veel van deze tekst konden her-
kennen, zijn we blij om deze hier af te kunnen drukken (… 
of aan het andere end van de glasvezelkabel op je scherm 
te laten verschijnen). Ook wij hebben een sterke voorkeur 
voor een papieren verschijningsvorm. Al is het maar om-
dat er wellicht op een dag geen ‘vrije’ mogelijkheden zijn 
om te communiceren op het internet, of is er misschien 
helemaal geen internet meer (alles is mogelijk). Dan is het 
wel zo fijn met papier en inkt te kunnen werken, ver buiten 
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van twee periodes onder surveillance – een aantal maan-
den in de winter van 2020/2021 en twee weken aan het 
einde van de zomer van 2021 – ook de dossiernummers 
en informatie over de maatregelen. De beschrijving om-
vatte “langdurige surveillance” en “dataverwerking met 
technische middelen”, volgens de documenten heeft dit 
“enkel buitenshuis” plaatsgevonden.

Daaropvolgend zijn de dossiers aangevraagd. Dit verzoek 
werd beantwoord door politieagente Rönck. Zij is bekend 
bij de zogenoemde Parkbank procedure als lid van de Vei-
ligheidsdiensten van de Regionale Recherche van Ham-
burg, waar ze (volgens een briefhoofd) de leiding heeft 
over “Operationeel Dreigingsmanagement”. De maatre-
gelen waren ter preventie van risico’s in de zin van de 
“Wet op de gegevensverwerking van de politie (PolDVG)”. 
De politie is theoretisch (en ook juridisch) verplicht de 
betrokkenen binnen één jaar na het einde van de geno-
men maatregelen te informeren. Echter, er zijn een aantal 
uitzonderingen op de regel. De rechtbank kan uitstel van 
notificatie toestaan na 12 maanden. Daarnaast kan deze 

Van het Counter-Surveillance Resource Center.

In Duitsland is de staat verplicht om een officiële melding 
te doen aan mensen die onder surveillance zijn geplaatst 
wanneer er geen onmiddellijk vervolg wordt gegeven aan 
de maatregelen (in Duitsland wordt hier onder andere het 
afluisteren, het volgen van mensen en surveillance ca-
mera’s bij huizen mee bedoelt …). Als de onderzoekers 
het bewijsmateriaal niet wensen te gebruiken in daarop-
volgende juridische procedures tenminste. Dit is wat er 
recentelijk gebeurd is met drie anarchisten in Hamburg.
In november 2021 werden drie anarchisten uit Hamburg 
op de hoogte gesteld van het feit dat ze onder surveillance 
waren geplaatst door de Veiligheidsdiensten van de Regi-
onale Recherche van Hamburg, gedurende twee verschil-
lende periodes. Deze maatregelen zijn een voortzetting 
van de zogenoemde “Parkbank” procedure. (zie rumoer 
NR 2). Het is aannemelijk dat de autoriteiten deze men-
sen als “dreigingen” beschouwen.

Dit bericht aan de drie anarchisten bevatte naast melding 

OBSERVATIE VAN ANARCHISTENOBSERVATIE VAN ANARCHISTEN
ANALYSE VAN HET DOSSIER OVER DE SURVEILLANCE ANALYSE VAN HET DOSSIER OVER DE SURVEILLANCE 
VAN DRIE ANARCHISTENVAN DRIE ANARCHISTEN

correct gemeld zijn. In één van de mappen die we ge-
kregen hebben, bijvoorbeeld, zat geen enkele pagina met 
surveillance verslag – het zou dus nogal naïef zijn om 
aan te nemen dat de smeris bij hun onderzoek juridisch 
toegestane maatregelen simpelweg achterwege hebben 
gelaten. 

Met de documenten die op deze manier verkregen zijn, 
moet, naar onze mening, met de nodige voorzichtigheid 
worden omgegaan. Wij denken dat een ieder zich serieus 
moet afvragen of dit soort werk van de smeris echt in zijn 
geheel gelezen moet worden. Waarop hopen wij met het 
lezen van stukken met daarin zulke smerige inbreuken in 
onze levens? Welke plek willen we geven aan de informa-
tie die de smeris over ons verzameld heeft? Waar kijken 
we wel naar en wat laten we vrijwillig buiten beschouwing 
om deze zaken hun gedoelde “publiek” te ontzeggen? Het 
moge duidelijk zijn dat van de meeste dossiers informatie 
opgedaan kan worden over hoe de autoriteiten te werk 
gaan tegen ons en dus waarschijnlijk ook tegen anderen, 
en deze kennis is belangrijk om over te brengen.

Tegelijkertijd geeft de smeris natuurlijk alleen de informatie 
door welke ze door willen geven. Hoe dan om te gaan met 
deze spagaat? Omdat het erg smerig kan zijn om zulke 
teksten te lezen over je persoonlijke leven, wat hun visie 
op je persoonlijke leven is, en wat dat met ons kan doen. 
Maar tegelijkertijd is het belangrijk om informatie door te 
geven die uit deze verzameling gedestilleerd kan worden.

plicht vervallen als de maatregelen tot een voorprocedu-
re hebben geleid. Ten slotte kan de politie de informatie 
simpelweg onder het tapijt vegen. In dat laatste geval in-
formeren ze niet en kan de informatie (theoretisch) niet 
officieel gebruikt worden. Maar dat ze zich aan hun eigen 
wetten zouden houden is niet te verwachten en zelfs als 
dit wel zo zou zijn, is dit geen geruststelling.

We kunnen de informatie in zulke stukken niet vertrou-
wen net zo min dat we de informatie die we vinden in de 
voor ons toegankelijke gerechtelijke documenten kunnen 
vertrouwen – al helemaal gezien dit informatie is die de 
smeris uiteindelijk vrijwillig weggeeft en het dus alleen de 
informatie is die ze willen geven. We moeten aannemen 
dat geen van beide periodes onder surveillance, noch de 
middelen gebruikt of de grootte van de verzamelde data 
(surveillance rapporten etc.) daadwerkelijk compleet of 
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De belangrijkste reden voor de surveillance zijn specifieke 
data, evenementen en gebeurtenissen waardoor de sme-
ris misdaden verwacht van mensen zoals ons. Dit was bij 
de “Park Bank 3” zaak  (zie Rumoer 2) het jubileum van 
de G20 top, maar in de papieren die we voor ons hebben 
zijn het gebeurtenissen zoals het begin van rechtszaken, 
ontruimingen, de auto-industrie top in München (IAA), de 
brand in de cel van Franse anarchist Boris – zelfs 13 de-
cember (13-12) wordt genoemd als dag met “irriterende 
effecten”. Bovendien bevatten ze een heleboel bijlagen 
waarnaar in de verzoeken wordt verwezen, waaronder 
reeds bekende inhoud van onderzoekdossiers van eer-
dere procedures, aanklachten, rechterlijke uitspraken. 
Maar ook bevat het bevindingen van het Bureau voor de 
bescherming van de Grondwet (Duitse instelling), die bij-
voorbeeld gebaseerd zijn op de evaluatie van dataopslag 
en middelen die in beslag zijn genomen in het kader van 
politieonderzoeken.

Over het geheel genomen, zoals gewoonlijk is bij zulke 
dossiers, zijn er veel dingen gecensureerd. Vooral passa-
ges die niet verwijzen naar de personen in kwestie of die 
suggesties doen naar derde partijen. Natuurlijk onder het 
voorwendsel van “gegevensbescherming” – cynisch ge-
zien de intrusie in de levens van alle betrokkenen zonder 
hun kennis en het speuren achter hun rug om.

Zoals we al gezegd hebben bestaat een groot deel van 
hun werk uit het begrijpen van reisbewegingen en relaties. 

In ieder geval zijn de momenten vastgelegd tegen de wil 
van de individuen. Deze momenten, die zij beleefd en met 
elkaar gedeeld hebben, bestonden eigenlijk enkel tussen 
hun maar zijn nu geïnterpreteerd door de smeris. Hieron-
der zullen we proberen inzicht te geven in de informatie 
die voor ons beschikbaar is. Niet alleen omdat we denken 
dat de informatie nuttig kan zijn, maar ook om te experi-
menteren met een collectieve aanpak van de impact van 
dergelijke interventies. De bestanden tonen eens te meer 
aan dat de politie en de geheime dienst zich in wezen 
bezighouden met het onderzoeken van onze relaties, het 
catalogiseren ervan en het doen van een poging om po-
tentiële gevaren eruit te construeren.
De informatie hierover kan worden gezien als een poging 
om ons te intimideren en uiteindelijk relaties te crimina-
liseren. Nog een reden voor ons om gevaarlijke vriend-
schappen te cultiveren, ze te intensiveren en te spugen in 
het gezicht van overheersing.

De documenten die we voor ons hebben, bestaan aan de 
ene kant uit toepassingen van “verwerking van observa-
tiedata” en “dataverwerking van heimelijk gebruikte tech-
nische middelen” door smeris van de LKA...  [RUMOER: 
Hier is een stuk weggelaten, in de originele tekst wordt in 
detail ingegaan over juridische procedures die voor onze 
context minder van belang zijn]…
De rechtvaardiging voor de middelen zijn uiterst abstract 
maar voor de rechtbank meer dan voldoende.

De surveillancerapportages nemen een kleiner deel in van 
de totale omvang van het dossier. Dit zijn deels surveillan-
cerapporten en deels videomateriaal. Uit deze video-eva-
luaties wordt duidelijk dat er camera's zijn geïnstalleerd 
gericht op de huizen van de getroffenen om het komen-
en-gaan te kunnen begrijpen. Het gaat hier natuurlijk niet 
om "live surveillance" met als doel criminaliteit te voor-

komen, maar om 
onderzoek naar het 
dagelijks leven en al-
les wat daarbij komt 
kijken.

De camera's zijn 
waarschijnlijk ge-
plaatst in voertuigen, 
de hoek van de foto’s 
suggereert bijvoor-
beeld dat de parkeer-
camera van een auto 

aangepast is om de voordeur te monitoren. Het aantal 
documenten wat beschrijft hoe mensen geschaduwd wer-
den door de stad is ongebruikelijk klein en is gelimiteerd 
tot een paar banale incidenten. We moeten echter wel 
aannemen dat er het een en ander ontbreekt. Waarschijn-
lijk is een deel van de surveillance uitgevoerd op de fiets, 
maar we konden niet meer precieze informatie uit de rap-
porten halen, bijvoorbeeld over het aantal smerissen en 
het soort betrokken voertuigen etc. Alleen dat er foto’s zijn 

In ons geval werd het duidelijk dat gedurende een aan-
tal jaar een zogenaamd “waarnemingszoektocht” gaande 
was via het Schengen informatie systeem (SIS II) en dat 
andere informatie, bijvoorbeeld over evenementen in an-
deren Europese steden, doorgegeven werd aan de Duitse 
smeris. In de praktijk leidt zo’n waarnemingszoektocht via 
de SIS II er vaak toe dat smeris in het buitenland een for-
mulier moet invullen 
met daarin zaken als 
het doel en duur van 
de reis, noterend wie 
de medereizigers 
zijn en welk voertuig 
gebruikt wordt, een 
procedure die veel 
mensen raakt en 
waar we vaker over 
horen.

Opvallend is dat we 
er vrij zeker van zijn dat de vliegtickets die we boekten 
wel verschenen in het kantoor van het Federale criminele 
smeris, maar dat deze niet in de dossiers zitten. We weten 
niet of deze informatie niet automatisch het regionale cri-
minele politiebureau bereikten, dat ze er niet om gevraagd 
hebben of dat ze simpelweg niet bijgevoegd zijn in het 
dossier. Wij denken dat al deze opties mogelijk zijn.
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genomen vanaf de weg en waarschijnlijk met een hoge 
resolutie camera. De informatie die aan ons gegeven is, 
en in het bijzonder de informatie die ons niet gegeven is, 
laat duidelijk een grote marge voor interpretatie over.

Wij willen met klem adviseren om dit alles met voorzich-
tigheid te behandelen. Speculaties, veronderstellingen en 
halve theorieën doen meer kwaad dan goed. De smeris 
en andere autoriteiten observeren onze levens en onze 
strijd – ze observeren ons en verzamelen data waar ze 
kunnen of waar we hen data laten verzamelen. Dit is niets 
nieuws. De classificatie van een “bedreiging” is geen juri-
dische categorie maar een bodemloze bron voor geheime 
diensten. De maatregelen die worden genomen blijven 
hetzelfde. Noch in de toepassingen of in de dossiers komt 
dit concept überhaupt terug.

Wij willen ook voorstellen om een vermogen te ontwikke-
len voor acties tegen zulke aanvallen en inbreuken – wij 
geven duidelijk voorkeur aan een offensieve en collectie-
ve benadering van dergelijke maatregelen in plaats van 
het alternatief: in je eentje rotzooi trappen. Het is belang-
rijk dat wij elkaar informeren over inzichten in de procedu-
res van de geheime diensten – zelfs als deze informatie 
incompleet is en met voorzichtigheid behandeld dient te 
worden. Het is belangrijk dat we repressie niet begrijpen 
of confronteren als een individueel probleem. Het is niet 
enkel een aanval op een paar individuen gecategoriseerd 
door bepaalde denkbeeldige verzinsels van de smeris, 

maar een aanval tegen iedereen die rebelse relaties en 
projecten onderhouden. En het is belangrijk dat we ons 
niet gek laten maken door repressie maar dat we een be-
wuste en heldere manier ontwikkelen om hiermee om te 
gaan. Wij willen niet gedefinieerd worden door de repres-
sie tegen ons – dit betekent ook dat we niet gedwongen 
willen worden in de rol van deskundigen. Een manier om 
dit te bereiken is dat andere kameraden in strijd, die ook 
repressie ondervinden, hun ervaringen en processen de-
len en dat we een collectieve manier ontwikkelen van om-
gaan met dit soort zaken.

Net zoals wij niet geïntimideerd zullen worden zullen we 
ook niet afgestompt of kil worden in het gezicht van re-
pressie. Laten we doorgaan met delen, luisteren naar el-
kaar en elkaar ondersteunen. Wij denken dat het belang-
rijk is om een duidelijke positie in te nemen, we moeten 
de surveillance op onze levens en die van onze vrienden, 
familie, buren etc. zien voor wat het is…. Een aanval!
Het is duidelijk voor ons dat dit een consequentie is van 
de heersende omstandigheden en onze strijd ertegen. En 
toch blijven het constante grensoverschrijdingen en in-
breuken in onze levens die ons bang moeten maken en 
ons zouden moeten laten reflecteren op onze ideeën en 
beslissingen.
 
Hun doel is om sociale en revolutionaire strijd te doen 
stoppen.
Ze zullen hierin nooit slagen!

Van ver enVan ver en  dIchtbIJdIchtbIJ 

Afgelopen zomer
Amsterdam - Politie grijpt in bij demonstratie in Noord 
(via: bronnen)

Volgens buurtbewoners viel de politie de demonstratie 
voor anarchie van rond 150 mensen plotseling aan. De 
politie verklaart dat meerdere demonstranten spullen heb-
ben vernield. “Ze waren niet voor rede vatbaar, ze plakten 
stickers op auto’s en spoten met graffiti op muren”, zegt 
de politie. “Daarnaast hadden ze een spandoek bij zich 
met daarop de tekst ACAB”.

Dublin, Ierland - Statement about action against cops 
in Dublin Pride
(via: antisocialmedia)

Toen de politie op 25 juni meeliep in de Dublin Pride Pa-
rade en gevierd werden door bedrijfs- en liberale gays, 
besloten wij om hun feestje te verpesten. Bedrijven en po-
litie hebben geen plek in Pride. Een groot deel van onze 
gemeenschap heeft nog steeds op dagelijkse basis te ma-
ken met aanvallen van de politie. Zij zijn medeplichtig, als 
ze al niet een sleutelrol spelen, in onze onderdrukking. Te-
gelijkertijd worden ze uitgenodigd om mee te lopen in een 
parade die geboren is uit een strijd tegen hun. Zijn jullie 
Stonewall vergeten? Wij niet. Dat is waarom we ze op de 
25e Juni verwelkomden met rookbommen en fakkels. Ge-
leid door sekswerkers en hun medestanders, werd deze 
actie uitgevoerd als vergelding voor het geweld dat zij te-
gen onze gemeenschap uitoefenen. […]
Niets hiervan is in de media verschenen, De politie heeft 
moeite gedaan om verslaglegging van acties tegen hen 
tegen te houden, zowel tijdens de Pride als elders. De 
media laten blije bewakers gezellig samen met politici en 
de bazen van Dublin Pride zien. Ze laten ons vriendelijke 
gezichten zien en regenboog gekleurde versieringen om 
ons af te leiden van de schade die zij onze gemeenschap 
brengen. Deze actie zou niet stilgezwegen moeten wor-
den, niet uitgeveegd worden. Politie die meeloopt in de 
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RUMOER maakt een min of meer wille-
keurige selectie van nieuws. Een aantal 
van de teksten zijn ingekort […], je kan 
de volledige teksten vinden op de ver-
meldde bronnen. 
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braken in bij televisiestudio’s, terwijl de politieke en eco-
nomische crisis tot een climax leek te komen. De woede 
kwam eerder deze maand tot uitbarsting toen tienduizen-
den mensen de straat opgingen in Colombo. Er werden 
toen meerdere huizen van politici in de fik gezet.

Atlanta Bos, Verenigde Staten – Bevers knagen ruim 
12 meter aan houten surveillance palen kapot 
(via scenes.noblogs.org)

…We merkten op dat de politie gisteren een witte werk-
wagen met boomlift escorteerden om een hele grote en 
ongeveer 25 meter hoge houden paal langs de door-
gaande weg in zuid Atlanta nabij de gevangenis ruïne te 

Pride is geen progressie. Politie heeft geen plek bij onze 
bevrijding. ACAB. 
Volgende keer zullen het weer “stone walls” zijn, steen 
voor steen.
Some Angry Cunts

Sri Lanka – protesten en afgebrande huizen van 
politici
(via meerdere bronnen)

Demonstranten in Sri Lanka kregen te maken met traan-
gas, waterkanonnen en de noodtoestand terwijl zij het 
kantoor van de president bestormden. Andere mensen 
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hebben geen foto’s gemaakt want we haten technologie.
SOLIDARITEIT MET DE NIET-MENSEN DIE ZICH VER-
ZETTEN TEGEN MENSELIJKE ONDERDRUKKING 
SOLIDARITEIT MET DE MENSEN VAN HET NORA BOS 
DIE ZICH VERZETTEN TEGEN DE ONTRUIMING
SOLIDARITEIT MET DE ANARCHISTEN, NIHILISTEN 
EN ANTISPECICISTEN IN DE GEVANGENIS

Libanon – Series van ‘bankovervallen’ 
(via random media) 

Mensen zijn naar banken toegegaan om hun geld op te 
eisen. Op een paar dagen van de afgelopen maand liep 
het aantal overvallen op tot 5 per dag. Mensen kunnen al 
een hele tijd geen geld opnemen en hebben nu wapens 
opgepakt en zijn het geld gaan halen. Getuigen hielpen 
ze en moedigden ze aan. In het land leven nu meer dan 
75% van de bevolking in absolute armoede. Covid en de 
ammonium nitraat explosie in Beiroet hebben alles nog 
verergerd – dit heeft nog eens 300.000 mensen dakloos 
gemaakt. 

Loenen - Brand in zendmast langs A50 
(via bronnen) 

Een zendmast langs de A50 bij Loenen heeft afgelopen 
nacht in brand gestaan. Het vuur werd opgemerkt door een 
automobilist. De brand woedde op zo’n 15 meter hoogte. 
Het is de tweede keer in een jaar tijd dat de mast in brand 

plaatsen, het leek op een grote surveillance toren voor op 
grote hoogte…. Wij bevers houden toevallig HEEL ERG 
van een goede hardhouten paal, en we  zullen er zeker 
meer neerknagen als jullie ze brengen! Bedankt voor de 
snack APD! We hebben wat restjes voor jullie achterge-
laten langs de kant van de weg, in wat lijkt op een berg 
gebroken surveillance camera’s… In solidariteit met de 
verdedigers die de boel op orde houden in het bos van 
South Atlanta,
De Bever Gang

Mongolie, Dundgovi –  mijnbouworganisatie gesabo-
teerd

De waterleidingen en de elektriciteitsvoorzieningen van 
een mijnbouwbedrijf werden gesaboteerd. Dit gebeurde 
voor het aanstaande bezoek van een groep ingenieurs 
en veiligheidsagenten; zij willen onderzoek doen naar de 
mogelijkheden tot het mijnen van uranium. Uranium mij-
nen zorgen voor grote problemen voor het leven in de di-
recte omgeving, bijvoorbeeld door waterputten die droog 
komen te staan. 

Hambacher forest, Germany – 7 jachthutten gesloopt 
(via actforfree.noblogs.org)

De afgelopen volle maan wilden we die klote jagers boos 
maken. Daarom vielen we de jachthutten aan. 5 daarvan 
zijn helemaal kapot en 2 van metaal zijn deels kapot. We 
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staat. De politie houdt ook nu rekening met brandstichting, 
De zendmast heeft forse schade opgelopen.

OKTOBER
Amsterdam – confrontatie met de politie tijdens ADEV
(Via bronnen)  

Bij een streetrave tegen gentrificatie liep het uit de hand. 
Stillen gingen mensen oppakken met verschillende rede-
nen: van stickers plakken tot openbaar drugsgebruik en 
een clown die zei: ‘he, collega’s’. Bij één van deze arres-
taties stuitten zij op verzet en werden ze zelf aangeval-
len met duwen, trekken, slaan en bierblikjes. Een stillen 

bus werd geblokkeerd door mensen en pallets, ook lieten 
mensen de banden leeglopen. 

Iran – Opstand in Iran na een politiemoord
(via bronnen)

Op 13 september werd de 22 jarige Jina Mahsa Amini ge-
arresteerd in Teheran voor het niet opvolgen van wetten 
betreffende kledij. In de dagen daarop braken er massa-
demonstraties uit door heel Iran tegen deze politiemoord. 
Er staan 29 van de 31 Iraanse provincies in de fik. De 
protesten gaan nog steeds door. Politieauto’s worden om-
gegooid. De politiebureaus werden bestormd en in de fik 
gezet. Vele mensen zijn hun leven verloren door bruut po-
litiegeweld. De opstand ging door, ook al werd het internet 
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grotendeels afgesneden door de 
staat.

Duitsland – Sabotage treinka-
bels
(via random media) 

Op zaterdagochtend stond het 
treinverkeer in Noord-Duitsland 
urenlang stil, nadat de essentië-
le kabels voor radiocommunicatie 
waren doorgeknipt. Ook de glas-
vezelkabels waren beschadigd, 
waardoor het back-up systeem 
was uitgevallen.

Alphen aan den Rijn - Ontsnap-
pingspoging met lakens uit ge-
vangenis 
(via random media)

In Alphen aan den Rijn werd een ontsnappingspoging ge-
daan uit de gevangenis op de ouderwetse manier: er hing 
een touw van aan elkaar geknoopte lakens vanaf het dak 
van de gevangenis naar de buitenmuur. Hoe aan zoveel 
lakens gekomen kon worden is niet duidelijk. Degene die 
probeerde te ontsnappen had ook de ruit en de tralies uit 
zijn cel verwijderd. Helaas werd hij binnen de muren van 
de gevangenis gesnapt en in de isoleercel gezet. 

Amsterdam  - avond vol ongeregeldheden in Osdorp
(via random media) 

De Mobiele Eenheid is rond 22.15 uur ingezet in Osdorp. 
Dat gebeurde nadat jongeren urenlang voor onrust zorg-
den door onder meer zwaar vuurwerk af te steken en ver-
nielingen te plegen.  
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NOVEMBER
Carasco, Italië – Opeising van de brandstichting van 
MARR voertuigen en warenhuis in solidariteit met Alf-
redo Cospito, Anna Beniamino, Juan Sorroche, Ivan 
Alocco, Toby Shone, Giannis Michailidis en de 11 
Turkse revolutionairen in hongerstaking
(via actforfreedom.noblogs.org - lanemesi.noblogs.org)

Het eten wordt geserveerd, vanavond flambé.
Op zaterdagavond werd een lichtjes overgare maaltijd ge-
serveerd. We staken een paar voertuigen in de fik, het 
warenhuis en het ventilatiesysteem van de Marr in Ca-
rasco [bij Chiavari, in Liguria} een bedrijf dat winst maakt 
op het verdelen van voedsel in staatsgevangenissen. Die 
nacht waren het de managers daar die een bittere pil te 
slikken hadden. Met dit gebaar willen we onze solidariteit 
sturen naar Alfredo, momenteel in hongerstaking tot het 
bittere einde vanwege zijn opsluiting in het 41bis regime. 
[zie verderop in deze RUMOER]
Waarschijnlijk, gezien hun natuur als dienaren, en hun 
onvermogen om te handelen zonder gecommandeerd te 
worden, is het onmogelijk voor bewakers en mannen van 
de staat om te begrijpen, maar tegen ons heeft 41bis geen 
effect. We hebben geen poppenspelers nodig om onze 
acties vorm te geven, en als ze denken dat door het le-
vend begraven van onze kameraad, ze onze spanningen 
weg kunnen halen, hebben ze het vreselijk mis. Het zal 

alleen maar meer boosheid en solidariteit aanwakkeren. 
We zullen niet stoppen tot Alfredo uit 41bis is. 

Solidariteit met Anna, Juan, Ivan en Toby, die vanuit bin-
nen met hem meevechten, solidariteit met Giannis Mi-
chailidis en de 11 Turkse kameraden die opgesloten zijn 
door de Griekse staat en ook tot het bittere eind in honger-
staking zijn. Wij staan de kameraden bij die getroffen zijn 
door de operatie Diamante.
Lang leve anarchie 

Katowice, Polen - Man steelt tram en vervoert niets-
vermoedende reizigers
(via random media)

In de nacht van vrijdag op zaterdag vertrok een 25 jarige 
man met een tram bij een remise in Katowice. De man gaf 
de tram het niet bestaande lijnnummer 33 en reed naar 
het naastgelegen Chorzów. Onderweg stopte hij bij meer-
dere haltes, waar hij nietsvermoedende reizigers oppik-
te. In Chorzów trok de tram de aandacht van een echte 
tramchauffeur, die vond dat de tram wel erg langzaam 
reed. 

San Francisco, Verenigde Staten - Wells Fargo aan-
gevallen in solidariteit met Atlanta Forest Defenders
(via actforfreedom.noblog.org or indybay.org)

Vijf ramen en een geldautomaat werden kapot gemaakt 

DECEMBER
Rumoer: er zijn vele mooie aanvallen geweest in solidari-
teit met Alfredo en de andere hongerstakers, lees online 
vooral verder. 

Berlijn, Duitsland – vuur voor Alfredo 
(via kontrapolis.info)

Afgelopen nacht hebben een smerisauto voor een politie-
bureau in Berlijn in de fik gezet.
We dragen onze actie op aan Alfredo, Anna, Juan en Ivan. 
Zij zijn allemaal in hongerstaking tegen de brute repressie 
van de Italiaanse staat. In de nacht voor de rechtszaak 
van Alfredo over de 41-bis maatregel tegen hem, heb-
ben we een geluid van solidariteit laten horen. Wij, jouw 
vrienden en medeplichtigen over de hele wereld, lopen 
naast jou op het pad van weigering en aanval. […] met 
het vonnis wil de Italiaanse staat Alfredo stil maken en het 
hem verhinderen om het anarchistische idee van totale 
bevrijding, subversie en autonomie. Maar ze vergeten dat 
er veel van ons zijn en dat we overal zijn.
LIBERTÀ PER ALFREDO, ANNA, IVAN E JUAN! LI-
BERTÀ PER TUTTI E TUTTE!

bij de Wells Fargo op 24th Ave en Irving St als vergelding 
voor de arrestatie van de vijf Alanta bos verdedigers op 
basis van bullshit ten laste leggingen van “binnenlands 
terrorisme”. Mitch Graul, een grote consultant van Wells 
Fargo, zit in de directie van beheerders van het Atlanta 
Police Foundation. 
Het Atlanta Police Foundation wil een grote politie-training 
faciliteit bouwen in Atlanta’s Weelaunee bos op het land 
van de Muscogee Creek mensen. Die grond was vroe-
ger een plantage en daarna een gevangenis boerderij. De 
botten in het land vereisen een afrekening.
Iedereen die de ‘Cop City’ steunt is een doelwit. Solidari-
teit betekent aanvallen!
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Nederland - IND kantoren versierd door het hele land 
(via indymedia.nl) 

De IND is verantwoordelijk voor het verwerken van 
asiel-aanvragen in Nederland. Ze maken het erg moei-
lijk voor mensen om asiel te krijgen door verhalen als on-
waar te bestempelen en ongeïnformeerde beslissingen te 
maken over mensenlevens. De IND is niet alleen actief 
in Nederland maar ze doen ook mee aan zogenaamde 
migratie-missies in andere landen, waar ze nauw samen-
werken met Frontex om te zorgen dat mensen Europa niet 
kunnen bereiken door ze in andere landen te stoppen. […] 
Wij Eisen een wereld zonder grenzen, met vrijheid van be-
wegen voor iedereen en zonder organisaties als de IND. 
Ontmantel de IND, ontmantel Frontex! 

La Paz, Bolivia - Aanval op Italiaanse ambassade
(via anarquia.info) 

[…] Het motregent ongenadig en rondom de stad La Paz 
is de bergketen bedekt met sneeuw. Hieronder wonen 
de rijken maar een paar 100 meter lager, in een warme 
en groene vallei met surveillance en beveiligers op elke 
hoek. We dalen af van de ijzige bergen om de geweld-
dadige vrede van de bazen te verstoren met het luide en 
schadelijke gedonder van een huisgemaakte bom. Iets 
wordt duidelijk en concreet: de managers van giftigheid, 
misère en liefdadigheid zijn niet onaantastbaar. Geen vre-
de voor ons, geen vrede voor hen! 

Om ongeveer 3 uur ‘s nachts op maandag 12 december, 
hebben we een explosief geplaatst en tot ontploffing la-
ten komen bij de ingang van Torre Pacifico, op 977 San-
chez Bustamante Avenue, in het hart van de bourgeois 
buurt Calacoto, waar de Italiaanse ambassade geves-
tigd is.[…]

Amsterdam - Flyers verspreid met oproep voor Inter-
nationale Winkeldiefstaldag
(via winkeldiefstaldag.blackblogs.org) 

In de metro van Amsterdam werden flyers verspreid met 
de oproep aan mee te doen met een wedstrijdje: welk 
team kan het meeste jatten? “Winkeldiefstal is spannend, 
we moeten elkaar daarom ondersteunen en zoveel mo-
gelijk van elkaar leren”. Wie als team het hoogste bedrag 
bij elkaar steelt, wint de trofee voor Beste Winkeldief. Dit 
moest wel op 13-12 gebeuren dus misschien moeten we 
nog een potje voorstellen.  

Griekenland – Rellen door het hele land in reactie op 
de moord van een 16 jarige Roma jongere
(via anarchistnews.org)

In de avond van 5 december in Thessaloniki hebben de 
beruchte klootzakken van de DI.AS (smeris op moto-

veel geroep, onder meer: ‘no nation, no border, fight law 
and order!’ en ‘the passion for freedom is stronger than 
the prisons!’.

Ook waren er anarchistische lawaaidemo’s met oud en 
nieuw in onder meer:
Bristol, VK 
Minneapolis, VS
Hamilton, Canada

N
ew

 Y
or

k,
 V

er
en

ig
de

 S
ta

te
n,

 d
ec

em
be

r  
20

22

ren) de bestuurder van een rijdende auto door het hoofd 
geschoten omdat deze het tankstation verliet zonder te 
betalen voor 20 euro benzine. De bestuurder Kostas Fra-
goulis, een 16 jarige Roma, overleed een paar dagen later 
in het ziekenhuis. Als reactie hierop begonnen een paar 
dagen van rellen door de Roma gemeenschap in heel 
Griekenland heen. Barricades werden opgeworpen, win-
kels geplunderd en gevechten met de politie braken uit.

DEMONSTRATIES 28-31 
DECEMBER 2022
Milaan, Italie – Demo in solidariteit met Alfredo Cos-
pito
(via lanemesi.noblogs.org)

Op 29 december verzamelden zich zo’n 300 kameraden. 
Na de speeches begon de demonstratie te lopen met slo-
gans, spreekkoren, vuurwerk en meer speeches […] Alf-
redo uit 41bis! Iedereen uit 41bis! Tegen elke gevangenis!

Rotterdam – herrie bij het detentiecentrum
(via bronnen) 

Ongeveer 50 mensen verzamelden zich buiten het den-
tetiecentrum Rotterdam. Er was vuurwerk, wat muziek en 
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JANUARI
Den Haag - Onaangemelde demonstratie voor De Sa-
menscholing
(via indymedia.nl) 

Al maanden verzet De Samenscholing zich tegen het 
voornemen van de gemeente Den Haag om van hun soci-
aal centrum aan de Beatrijsstraat 12 in Moerwijk een be-
drijfsverzamelgebouw te maken.[…]We zijn de straat op 
gegaan met woede omdat weer een zelfgeorganiseerde 
en solidaire ruimte zal worden verslonden door staat en 
kapitaal. Onze demonstratie is een bijdrage in de strijd 
voor De Samenscholing via een andere route, onze steun 
voor het sociaal centrum beperkt zich niet tot de manieren 
en regeltjes van de staat.[…]De gemeente eiste dat De 
Samenscholing op 6 januari leeg moest zijn. Nou hier zijn 
we dan, in het centrum van de stad, wen er maar aan! 
anarchisten


