
GroenFront!
in actie
Afgelopen  weekend
werd  er weer  hard
gewerkt  in het
actiekamp  in
Borsbeek,  België.
Diverse  blokkades
zijn  er opgeworpen,
touwbruggen  en
boomhutten  zijn
gebouwd  en  noem
maar  op.  Door  de
acties  loopt  de
bomenkap  veel
vertraging  op.
Maandag  14  augustus
is  de  bomenkap  door -
gegaan  na  ontruiming  van  de  blokkades  waarbij  2  actievoerders  zijn  gearresteerd.  Hulp
is  van  harte  welkom!  Met  de  trein  uit  Amsterdam,  Den  Haag,  Rotterdam,  Dordrecht  en

Roosendaal  naar  Antwerpen -
Berchem.  Vandaar  met  bus  20
naar  Borsbeek.  Uitstappen  bij
Carryfour  (supermarkt).  Dan  al
wandelend  eerst  links  en  dan
direct  weer  rechts  bij  de
stoplichten.  Na ongeveer  500
meter  is  links  Fort  III. Volg de
bordjes  boomspotters.  
Voor  meer  informatie  ga  ja  naar
de  website:  www.groenfront.be   
Verder  nieuws  uit  Borsbeek:
• Over  de  middag  deed  zich  in

het  actiekamp  in  Borsbeek
een  incident  voor  waarbij
een  hamer  vermoedelijk  per
ongeluk,  uit  het
zogenaamde  Fort  3,5  is
gevallen.

• Het  onderste  touw  van  een
touwbrug  werd  doorgesne -
den  terwijl  er  mensen  op
stonden  en  1 persoon  viel
naar  beneden.  Gelukkig
betrof  het  hier  een  uiterst
bedreven  klimmer  die  ge-
avanceerde  technieken
beheerst  en  zichzelf  in
veiligheid  wist  te  brengen.

de  2e  Wereldoorlog  afgepakt  en  nooit  teruggegeven...  
Op  de  terugweg  naar  het  kamp  werd  een  van  de  treinen  waarin  de  demonstranten
reisden  langdurig  door  een  speciaal  in  het  zwart  gekleed  politieknokteam
tegengehouden.  Ze deden  meerdere  pogingen  om  de  trein  binnen  te  dringen,  en  spoten
daarbij  met  pepperspray.  Pas  na  onderhandelingen  werd  bereikt  dat  ze  de  boel  weer
lieten  rijden,  waarbij  twaalf  zwaar  bewapende  en  behelmde  dienders  meereisden.  
Andere  acties  betroffen  een  demonstratie  tegen  een  uitzetbajes  in  Rostock,  tegen
gentechproefvelden  in  de  buurt  en  tegen  fascisten  in  Wismar.  Ook  werd  een
tentoonstelling  van  nazi- beeldhouwer  Arno  Breker  "met  dank  aan  de  internationale  G8-
tegenstanders"  gesloten.
(Indymedia)  Op  http:/ /www.indymedia.nl /nl /2006 / 08 / 3 8308.shtml  zijn  bijbehorende
links  te  vinden.

Overal liggen ze op de loer...
Bij een  beetje  openbare  bibliotheek  heb  je  openbare  computers  voor  toegang  tot
het  internet,  tegen  een  kleine  vergoeding  of  zelfs  helemaal  gratis.  Een mooie
algemene  voorziening  voor  als  je  thuis  geen  aansluiting  hebt  of  als  je  op  reis
bent  en  er  geen  internetcafé's  in  de  buurt  zijn.

Toen  het  nieuws  doorbrak  dat  Bush  en  Blair  allang  van  plan  waren  geweest  Irak
aan  te  vallen  en  er  de  doorzichtige  leugenachtige  redenen  later  voor  bij
verzonnen  hebben  -  iets  wat  in  De Media  niet  breed  wordt  uitgemeten,
nietwaar,  details,  de  Downing  Street  memo's  - , toen  dit  nieuws  was  dus  wilde  ik
in  zo'n  openbare  voorziening  een  artikel  aanklikken  onder  de  kop  Sexed- up
intelligence . Mij werd  de  toegang  geweigerd,  want  dit  was  niet  voor  kinderoogjes
bestemd:  sex!
De christen- anarchist  met  EO- achtige  nestgeur  Dave  Andrews  wilde  aandacht
zoeken  voor  zijn  boekje  Christi- anarchy  een  tijdje  geleden.  Hij deed  dit  onder
de  beproefde  kop:  "Sex! Zo, uw  aandacht  hebben  we al..." In de  lift  van  een
instelling  waar  ik gewerkt  heb  stond  ooit  zoiets  in de  lift  opgeplakt.  Het  ging
over  de  verkiezingen  voor  de  ondernemingsraad.  Tja.  Die grap  van  Andrews  is
zelfs  niet  meer  in  cache  te  vinden.  Niet  zo  slim,  zo'n  kop  (ik heb  de  verleiding
voor  dit  stukje  overigens  ook  moeten  weerstaan).

Inmiddels  heeft  die  wakkere  waakhond  van  democratische  waarden  in  de
Verenigde  Staten  van  Amerika,  het  Huis  van  Afgevaardigden,  met  de
gebruikelijke  overweldigende  meerderheid  een  enorme  waslijst  van  verboden
sites  voor  sites  in  de  bibliotheek  opgesteld.  Reden:  de  tere  kinderziel.  Er zou  wel
eens  een  pedofiel  op  de  loer  kunnen  liggen,  in  de  mail-  of  chatbox.  Wonderlijke
redenering.  En in  de  praktijk  betekent  het  natuurlijk  dat  je  geen  webmail  meer
kunt  checken  en  geen  weblogs  kunt  lezen  en  kortom,  je  kunt  de  voorziening  net
zo  goed  helemaal  afschaffen.
Bibliothecarissen  tegen  Bush  -  het  is  niet  de  eerste  keer.  Ook  als  "international"
kun  je  je  stem  tegen  deze  belachelijke  wet  laten  horen  -  en  als  je  ooit  in  de  VS
bent  zul  je  merken  dat  je  er  belang  bij  hebt.
(www.devrije.nl)
Je kunt  tekenen  op  http:/ /saveyourspace.org


