
Anti G8-kamp Camp Inski groot succes

Bijna een  jaar voordat  de  G8- top  in Noord- Duitsland  gehouden  moet  worden,  hebben
tegenstanders  zich  al zitten  voorbereiden.  

Van  4- 13  augustus  hebben  honderden  actievoerders  onder  uitstekende  en  primitive
omstandigheden  gekampeerd  in  het  noord - Duitsland.  Volgens  een  eerste  verslag  hebben
in  totaal  meer  dan  1000  mensen  aan  het  kamp  deelgenomen.  Er was  op  de  drukste  dagen
een  permanente  bewoning  van  tussen  de  500  en  600  mensen.  Er waren  mensen  uit
tenminste  16  landen,  die  samen  zo'n  150  workshops  en  bijeenkomsten  hielden.
Daarnaast  werd  er  ook  nog  een  heel  stel  acties  vanuit  het  kamp  gevoerd.  
Het  kamp  was  georganiseerd  ter  voorbereiding  van  acties  tegen  de  G8 als  deze  volgend
jaar  in  juni  zal  proberen  neer  te  strijken  in  de  badplaats  Heiligendamm  in  het  hotel
Kempinski  aldaar.  
In het  kamp  werd  zowel  praktisch  als  inhoudelijk  gewerkt  aan  voorbereidingen  voor  het
verzet  daartegen.  Het  bijzondere  aan  het  kamp  was  dat  deze  zich  voor  het  eerst  sinds
lange  tijd  niet  alleen  richtte  op  de  anarchistische  directe - actievoerder,  maar  ook  mensen
van  meer  gematigde  NGO's  als  Attac  en  van  marxistisch  geïnspireerde  clubjes.
Desondanks  hoorde  het  overgrote  deel  van  de  bezoekers  tot  het
anarchistische /au tonome  deel  en  deden  deze  ook  zo'n  beetje  al  het  werk  op  het  kamp,
gewend  als  ze  zijn  in  het  snel  en  effectief  opzetten  en  draaien  van  dit  soort  actiekampen.
Het  is  de  bedoeling  om  volgend  jaar  vanuit  een  structuur  van  'eenheid  in  verscheidenheid'
te  werken.  Er zal  onder  andere  een  kamp  komen  waar  tenminste  zo'n  15.000  mensen
verwacht  worden,  naast  massa- demonstraties  die  nog  veel  meer  mensen  zullen  tellen.
Het  gerucht  gaat  dat  de  staat  35.000  politieagenten  voor  de  beveiliging  in  zal  gaan  zetten.

Hoewel  het  programma  voor  het  grootste  deel  vloeiend  en  vriendelijk  verliep,  was  het  niet
altijd  pais  en  vree.  De oorspronkelijk  geplande  bargroep  vertrok  vroegtijdig  toen  bleek
dat  ze  de  opbrengst  niet  zelf  mochten  houden  voor  hun  eigen  politieke  project  (om
vervangen  te  worden  door  een  perfect  werkende  geïmproviseerde  groep).  En de  te
verwachten  clash  rond  het  standpunt  ten  aanzien  van  Israël  -  in  Duitsland  natuurlijk
terecht  een  gevoelig  thema  -  en  de  oorlog  tegen  Libanon,  escaleerde  al  snel  toen  leden
van  de  (pro- Israelische)  'Anti- Deutsche'  's  nachts  een  spandoek  weghaalden  en  in  de  plee
gooiden.  

Er werd  ook  driftig  internationaal  genetwerkt  om  effectieve  actiestructuren  op  te  bouwen.
Ook  vanuit  Nederland  waren  er  mensen  aanwezig.  Zij zullen  onder  het  etiket  'Dissent - Nl'
(dat  vorig  jaar  al  diende  voor  aansluiting  bij  de  protesten  in  Gleneagles)  in  september
verslag  uitbrengen  en  vergaderingen  beleggen  om  verder  aan  de  slag  te  gaan.  Een  eerste
werk- vergadering  is  gepland  op  dinsdagavond  12  september  om  20.00  uur  in  Utrecht
(plaats  nog  aan  te  kondigen).  In oktober  zal  een  nieuwe  ronde  info- avonden  van  de
Duitse  dissent - infotour  plaatsvinden  en  in  december  zal  op  het  2e  2dh5- festival  (  
http:/ /www.2dh5.nl ) het  verzet  tegen  de  G8 een  belangrijke  plaats  in  het  programma
krijgen.  
Op  vrijdag  11  augustus  vertrok  een  groot  deel  van  het  kamp,  deels  per  openbaar  vervoer,
naar  het  badoord  om  het  conferentieoord  Hotel  Kempinski  met  een  bezoek  te  vereren.
Duwen  en  trekken  met  de  politie  begon  onderweg  al  toen  zo'n  200  demonstranten  het
stoomtreintje  (de  Molli geheten)  namen  om  de  laatste  8  kilometer  van  Bad Doberan  naar
het  badoord  te  nemen  en  de  politie  de  trein  halverwege  stilzette  en  iedereen  eerst  uit
moest  stappen  en  vervolgens  een  kaartje  moest  kopen.  Bij Heiligendamm  aangekomen
werd  het  nog  een  dolle  boel:  tientallen  mensen  sprongen  naakt  in  zee,  de
beveiligingsdienst  kreeg  clowns  in  de  nek  en  een  belendende  villa  werd  kortstondig
gekraakt.  Ook  werd  er  een  solidariteitsboodschap  voorgelezen  van  de  enige  overlevende
van  de  oorspronkelijke  (joodse)  familie  die  het  hotel  bezat.  De nazi's  hebben  het  in  

Tegencultuur  Deventer  houdt  open  huis  
In een  zonovergoten  Deventer  is  het  goed  vertoeven  tijdens  de  open  dag  die  de
bewoners  van  acht  kraakpanden  hielden.  Dit  als  reactie  op  de  negatieve
beeldvorming  van  díe  politieke  partijen  die  een  kraakverbod  voorstaan.  De  te
bezichtigen  objecten  liggen  ook  nog  eens  verspreid  door  de  binnenstad,  wat  een
mooie  stadswandeling  oplevert.  
De open  dag  'Anders  Wonen'  in  Deventer  van  zaterdag  22  juli  past  in  een  reeks
landelijke  acties  tegen  het  geplande  kraakverbod  van  minister  Dekker  (VROM). Eerder  al
hingen  enkele  honderden  oud- kraakpanden  door  het  hele  land  spandoeken  op  met  de
leuze  'Mede  mogelijk  gemaakt  door  de  kraakbeweging'  en  gingen  krakers  uit  protest
een  nachtje  slapen  op  de  Dam  in  Amsterdam.

Met  hun  initiatief  wilden  de  krakers  van  Deventer  vooral  op  lokaal  niveau  een  signaal
afgeven.  Namelijk  dat  het  stereotype  beeld  van  vieze  uitkerings trekkers  die  hun  huisje
uitwonen  niet  helemaal  klopt,  en  dat  er  écht  maatschappelijk  interessante  projecten  uit
kraakpanden  voortvloeien.  

Maar  ook  om  aan  te  tonen  dat  een  kraakverbod  geen  juiste  oplossing  is  voor  het
woningnoodprobleem,  al  speelt  dat  in  Deventer  iets  minder  dan  in  de  Randstad.  In
Deventer  zou  het  vooral  ten  koste  gaan  van  creatieve  maatschappelijke  projecten  die
zonder  krakers  niet  zouden  bestaan.  En langs  dit  soort  projecten  zullen  op  deze
zonnige  dag  rondleidingen  gegeven  worden.  

Kraakactie  
Kraker  Remco  vertelt  dat  een  aantal  panden  in  Deventer  recent  zeer  negatief  in  het
daglicht  is  komen  te  staan  door  berichtgeving  in  de  lokale  media.  "Maar  het  betreft  dan
5 procent  van  de  kraakpanden  in  Deventer.  We hebben  deze  dag  georganiseerd  om  ook
eens  de  andere  kant  van  de  kraakscene  te  laten  zien."  

De open  dag  begint  stipt  om  één  uur  met  een  sketch  op  straat.  Twee  krakers  komen  in
een  bakfietsje  aangereden  en  stoppen  voor  een  kartonnen  huisje  dat  op  het  pleintje  aan
de  Kleine  Poot  is  neergezet .  De krakers  pakken  hun  breekijzer,  breken  de  deur  open  en
slepen  er  een  tafel,  stoel,  matras  en  bosje  bloemen  naar  binnen.  Vervolgens  houdt
iemand  een  tekstballon  met  de  boodschap  'Ik bel  nu  de  politie  om  leegstand  te
constateren ' omhoog.  

In de  verte  horen  we  een  sirene  naderen.  Een  als
politieman  verklede,  streng  kijkende  jongeman
komt  het  toneel  op  en  houdt  de  tekstballon  'Zo,
zullen  we  eens  even  leegstand  constateren?'  in  de
lucht.  Hij  kruipt  het  huisje  binnen,  kijkt  een  beetje
rond  en  komt  weer  naar  buiten  alwaar  hij  goed
zichtbaar  voor  het  inmiddels  massaal
toegest roomde  publiek  ferm  zijn  duim  omhoog
steekt.  De krakers  steken  wederom  een  tekstballon
in  de  lucht:  of  de  agent  ook  een  kop  koffie  wil.
'Nou,  dat  gaat  er  wel  in',  antwoordt  de  agent.  

Remco  neemt  een  groep  van  rond  de  twintig  mensen  mee  op  tournee  langs  acht
kraakpanden  in  de  binnenstad,  van  de  vijftien  die  Deventer  in  totaal  telt.  De rondleiding
wordt  twee  keer  gegeven  vandaag.  Het  eerste  gebouw,  'de  Wankele  Muur'  genaamd,  is
gesitueerd  aan  de  Kleine  Poot.  Een  enorme  stalen  constructie  tegen  de  zijmuur  van  het
gebouw  moet  voorkomen  dat  het  gebouw  omver  valt.  Hiermee  is  meteen  de  naam
verklaard.  


