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In Griekenland is de economische en sociale situatie in de afgelopen jaren geëxplodeerd. De economie stortte in, met
als belangrijkste resultaat een heel zwaar leven voor de inwoners van Griekenland. Het bestaan is moeilijk, omdat
mensen uit hun huis worden getrapt, hun elektriciteit wordt afgesloten en ze hun rotbaantjes verliezen. De Europese
economische krachten bemoeien zich met het land, ze eisen alles van de mensen- maar de leningen gaan voornamelijk
naar de banken, om ze te redden, en naar controle en repressie door de staat.
Het geld dat gespendeerd wordt aan duizenden nieuwe politieagenten en ‘veiligheidsmaatregelen’, is alleen in het
belang van een verschrikkelijk systeem en de rijken, omdat die veiligheidsmaatregelen juist alleen bestaan om hen te
beschermen. Maar in Griekenland, zijn er vele mensen die de straten opgaan om hun levens en waardigheid op te
eisen. Dat betekend meer stress voor de staat, maar ook dat mensen een zicht kunnen krijgen op alternatieven voor dit
systeem. Zoals in de kraakpanden, vrije ruimtes waar mensen zichzelf organiseren, onafhankelijk van leningen en
controle. De staat kan dat niet accepteren, omdat het de dreiging die hiervan uitgaat begrijpt- de dreiging van het hele
bestaan van deze vrije plekken en bewegingen.
Het is bijvoorbeeld normaal voor krakers om volkskeukens (gratis eten op straat) te organiseren, een concept waar
mensen samen eten bereiden en samen opeten. Dit concept werd in 2011 overgenomen door buurtcollectieven, maar
werd snel verboden door de staat. Daklozen besloten het idee van kraken over te nemen, om maar een dak boven hun
hoofd te krijgen- maar werden al snel ontruimd omdat de staat geen concurrentie duldt. In de laatste jaren zijn er
tientallen mensen doodgegaan op straat door de kou.
De staat heeft in Griekenland nogmaals besloten om aan te vallen, en nog repressiever. Ze zijn begonnen met het
ontruimen van anarchistische sociale ruimtes. De politie heeft verklaard 40 van deze gekraakte ruimtes te willen
ontruimen in de komende maanden. Ze arresteerden de mensen die binnen waren, en enkele aanwezigen die op straat
waren uit solidariteit. Het is een duidelijke, strategische beslissing van de politie, omdat het op deze manier heel
moeilijk is om de projecten van de panden voort te zetten. Mensen die zich bezig moeten houden met het verdedigen
van hun sociale ruimtes en de juridische consequenties die hen boven het hoofd hangen, hebben immers geen tijd voor
het organiseren van gratis voedsel voor de slachtoffers van staat en kapitaal, voor drukkerijen en radioprogramma’s die
berichtten over de sociale strijd.
Het is ook een strategische beslissing omdat de eerste ontruimde kraakpanden op de grens liggen tussen fascistische en
antifascistische buurten. De fascistische partij Gouden Dageraad is enorm gegroeid in de afgelopen jaren, omdat de
staat de immigranten de schuld geeft van de problemen van het land. Dit leidt tot confrontaties op straat, waar de
fascisten geholpen worden door de politie. De kraakpanden zorgden voor een fysieke bescherming van immigranten en
buurtbewoners tegen de pogroms, mishandelingen en steekpartijen door de neonazi’s van de Gouden Dageraad. Deze
ontruimingen vinden plaats op het moment dat er mensen op straat nodig zijn, om te vechten tegen de neonazi’s en alle
krachten van de staat die de mensen in bedwang houden.
Hier, nu, delen we deze teksten over onze kameraden in Griekenland uit, omdat we geloven dat het niet een
opzichzelfstaand verhaal is. De ‘financiële crisis’ slaat overal toe, ook al is Nederland er nog niet zo slecht aan toe op
het vlak van sociale zekerheid, en de sociale spanning heeft hier een heel andere context. Dezelfde aanval van de staat
tegen het volk vindt ook hier plaats, in de vorm van groeiende repressie; in de ongelijke verdeling van welvaart. We
voelen ons verbonden met de mensen op de straten van Griekenland, Europa en de hele wijde wereld. We moeten
vechten tegen onze bazen, om vrij te kunnen leven. Hoe meer ze ons collectieve bewustzijn proberen te breken, des te
meer het nodig is voor individuen om samen te komen tegen de economische en repressieve krachten.

Solidariteit en actie!
Lees op de volgende pagina's verschillende teksten uit de afgelopen maand, sommigen in het nederlands
geschreven, sommigen van grieks naar engels naar nederlands vertaald.
Voor meer (uptodate) informatie in het engels, kijk op en.contrainfo.espiv.net of occupiedlondon.org/blog

09/01/13 Athene (Griekenland): herkraak en opnieuw ontruiming Villa Amalias, inval in Skaramaga kraakpand.
Op 9 januari rond half 8 in de ochtend hebben tientallen mensen Villa Amalias opnieuw gekraakt, daarbij hingen ze een vlag
op met de tekst: “Kraak voor altijd – Villa Amalias”. Vrijwel direct gooiden agenten van de mobiele eenheid, die het gebouw
omsingeld hadden, traangasgranaten naar binnen. Rond 9.20 braken speciale eenheden van de politie (EKAM) de ramen van
het gebouw en deden opnieuw een inval, waarbij ze de 101 aanwezigen aanhielden.
Intussen – ongeveer op hetzelfde tijdstip – bezetten 40 anarchisten uit solidariteit het hoofdkwartier van DIMAR (De
democratisch linkse partij), die deelneemt aan de regeringscoaltie. Ook hier deed de politie een inval waarbij de bezetters
werden aangehouden.
In navolging van de uitzetting en arrestaties van krakers in het krakerspand Villa Amalias, is er tijdens de ochtend van 9
januari een politie inval bezig in Patission 61 & Skaramaga. Rond 15.00 uur ramden agenten van de mobiele eenheid de deur
in en bestormden het gebouw.
Een korte verklaring van het collectief van Skaramaga over de inval:
“Een politieinval vond vandaag (9/1) plaats rond 15.00 uur in het Patission 61 & Skaramaga kraakpand. Zeven kameraden
waren in het gebouw tijdens de inval en zij zijn momenteel getuige van de politiezoekingen. De repressieve operatie
gebeurde een paar uur na de (gepoogde) herbezetting van Villa Amalias en de bezetting van het DIMAR hoofdkwartier,
hetgeen leidde tot de uitzetting van deze bezetters en de arrestaties, en het in hechtenis nemen van ongeveer 150 kameraden.
De driedelige regering, de politie en de NAT (Merchant Seamen’s Pension Fund die claimen dat het hun gebouw is) zijn
voornamelijk verantwoordelijk voor deze aanval. Wij zijn tegen hen en hun ingreep.”

09/01/13 Athene: kameraden hebben de lokale kantoren van de leidende regeringspartij in Kamatero aangevallen
In de nacht van woensdag 9 januari zijn de ramen van van de kantoren in Kamatero van Nea Dimokratia (Nieuwe
Democratie) kapot geslagen en met verfbommen bekogeld.
Haal jullie handen af van de kraakpanden en zelf-georganiseerde ruimtes. Solidariteit met de 92 gevangen kameraden, die
het plan om Villa Amalias bezet te laten houden door politie vernederden.

Epicentrums van wetteloosheid overal!
Wij zijn allemaal krakers!

10/01/13 Ioannina, Griekenland: Solidariteitsactie voor de kraakpanden Villa Amalias en Skaramaga
In de namiddag van 9 januari, gedurende heftige repressieve operaties in Athene, hebben bijna 100 kameraden in Ioannina
besloten om hun eerste woedende antwoord te geven tegen deze gebeurtenissen. Ze hebben het gemeentehuis van de stad
aangevallen met verfbommen in solidariteit met beide kraakpanden in Athene die onder druk van politie staan, maar ook in
solidariteit met elke andere zelf-georganiseerde ruimte die recentelijk getroffen werden door repressie -zoals Delta in
Thessaloniki en de Xanadu sociale ruimte in Xanthi- verspreid over Griekenland en daar buiten. Tijdens hun actie gooiden
ze ook verf op de beruchte politicus en grote vastgoedmagnaat Kalogiannis –minister president van Neo Dimokratia (de
voornaamste partij van de huidige coalitie van drie partijen) voor de regio van Ioannina- die toevallig langsliep.
VRIJHEID VOOR DE GIJZELAARS VAN 9 JANUARI!
GEEN VERVOLGING VOOR KAMERADEN!

11/01/13 Thessaloniki, Griekenland: Aanval tegen bankfilialen
In de nacht van 11 januari hebben we de ramen van drie bankfilialen kapot gemaakt: een van Eurobank, een van Alpha Bank
in Triandria, en een derde van de Griekse Nationale Bank op Papanastassiou. We gooiden pamfletten naar binnen, met een
solidariteitsbericht voor Villa Amalias en alle andere zelf-georganiseerde ruimtes die aangevallen worden door repressie.
We sturen onze kameraadschappelijke groeten aan de 93 mensen die gearresteerd werden tijdens de herkraak van Villa
Amalias en naar iedereen die vecht tegen de veralgemeniseerde repressie.
Epicentrums van wetteloosheid zijn de ministeries en banken
Solidariteit met Vila Amalias
Onmiddellijke vrijlating van alle arrestanten

11/01/13 Verklaring van de 93 Villa Amalias arrestoos
“We zullen het weer doen, zo vaak als nodig is”: verklaring van de 93 gearresteerden vanuit het hoofdbureau van de politie
Niets minder dan onze niet-onderhandelbare houding voor sociale ruimtes die wij ondersteunen en die ons ondersteunen.
Niks anders dan wat we zeggen en wat we al deze jaren doen in kraakpanden, zelf-georganiseerde ruimtes, in demonstraties,
op stakingen en op straat.
Om deze reden kunnen de autoriteiten, die gewapende bewakers bij Villa Amalias zetten, ons nooit teleurstellen, onze
moraal breken, ons laten stoppen of op laten geven.
Vandaag 9 januari, hebben wij kameraden het gebouw Villa Amalias herkraakt, onder de neus van de repressieve krachten
die het bewaakten. Een gebouw dat verbonden is met de geschiedenis van de subversieve beweging voor de laatste 22 jaar,
maar ook met de idealen die het voor ons betekent.
Op het eerste moment werd er een spandoek geopend en een geluidsversterker opgezet om teksten op te kunnen lezen. Op
hetzelfde moment verzamelden zich honderden mensen in solidariteit rondom het pand. Twee uur later, en zonder de
aanwezigheid van een procureur, kwamen krachten van de EKAM aan {de anti-terrorisme eenheid van de politie—vert.},
ondersteund door allerlei politie eenheden en een helikopter, en vielen het pand binnen en arresteerden ons.
Vlak daarna bezetten kameraden het hoofdkantoor van de regeringspartij Democratisch Links (DIMAR), waar de complete
verbondenheid van deze partij met de keuzes van {MP} Samaras en {Minister van Openbare Orde} Dendias benadrukt
werd. Na politie ingrijpen werden alle 40 kameraden gearresteerd.
De staat, in een poging om een halt toe te brengen aan de solidariteitsacties die zich verspreiden, koos ervoor om zelfs nog
een andere sociale ruimte binnen te vallen, het kraakpand Patision 61 en Skaramanga, waar ze nog 8 van onze kameraden
oppakten. We herkraakten het bewaakte Villa Amalias wetende dat we aangevallen zouden worden en dat we zouden worden
gearresteerd. We zullen het weer doen, zo vaak als nodig is, voor deze en elke andere sociale ruimte van verzet van onderaf
die aangevallen zou kunnen worden. We zeggen het nog eens, onvermoeibaar: noch hun wapens, noch hun beledigingen
kunnen ons bang maken.
Met de herkraak van vandaag hebben we laten zien hoe de volledige aanval van de staat, die zich nu richt op kraakpanden,
zelf-georganiseerde ruimtes en de structuren van de anarchistische/anti-autoritaire beweging, en ook op sociale-klassestrijd,
niet zonder alternatief is. Een hart, de wil voor strijd en het verlangen naar een wereld van gelijkheid en vrijheid bewijzen
sterker te zijn dan hun legers.
Ze zullen er nooit in slagen ons te verslaan, omdat het niet uitmaakt hoeveel krachten van repressie ze werven, ze kunnen
verzet, waardigheid en solidariteit niet verstikken.

Ze zullen er nooit in slagen ons te verslaan, omdat we geen honderden zijn, maar duizenden. Wij zijn onderdeel van de
wereld die vecht tegen kapitalistische barbarij, staatsterrorisme en de fascistische wending. Onderdeel van de lokale en
migranten werkers, werkelozen, studenten, zij die zich verzetten in de buurten, vervolgde en opgesloten mensen in strijd, die
hun hoofden niet buigen. Samen met hun, heffen we een vuist van verzet, net zoals op het moment van onze arrestatie.
Ons eigen wapen is solidariteit, wat we erg sterk voelden vandaag. Onze kracht is collectief verzet.
Op het moment van dit memorandum, is gehandhaafde en steeds groeiende verarming van de maatschappij de
voorgeschreven toekomst door de staat en het kapitalisme; in deze tijden, waar het geweld van het systeem verhevigt en de
staat van permanente uitzondering totalitarisme installeert, is sociale revolutie de enige manier voorwaarts. Te midden van
deze omstandigheden staan we bewust vastberaden, voeden zelf-organisatie, verzet en solidariteit- en we pogen die extra
stap voorwaarts te zetten... om sociale en klasse tegenaanvallen te organiseren. Op het moment dat de dominante lezing
ervan uitgaat dat “we alles zullen verliezen”, strijden wij voor zijn omzetting: “laten we alles winnen”!
Als wij dingen niet zullen veranderen, zal niemand dat doen. Alles gaat door...
Tegen de orkaan van repressie, laat de storm van solidariteit beginnen!
Iedereen de straten op, waar alles vastbesloten is
Handen af van Villa Amalias, kraakpand Skaramanga, het zelf-georganiseerde woonpand ASOEE, het woonpand Xanadu, de
Delta bezetting, alle kraakpanden, alle zelf-georganiseerde ruimtes en sociale strijden.
De 93 gearresteerden van Villa Amalias

12/01/13 Athene: 10.000 op demo voor verdediging anarchistische centra, samenvatting van indymedia.nl
Vandaag was er een grote demonstratie in Athene ter verdediging van anarchistische sociale ruimtes. Dit volgde op de
(her-)ontruiming van Villa Amalias en Skaramanga eerder deze week. Naar verluid waren er 10.000 mensen op de been in
een demonstratie die eindigde bij het gerechtsgebouw waar de 93 arrestanten van de herkraak van Villa Amalias vandaag
voor de onderzoeksrechter moesten verschijnen.
De arrestanten die opgepakt waren in Skaramanga (een anarchistisch centrum vlakbij de polytechnische universtiteit) zijn
eerder deze week al vrijgelaten. Omtrent de rechtszaak voor Villa Amalia werden er gedurende de dag mensen vrijgelaten
(vooralsnog niet iedereen) zonder borg maar met een bevel om zich maandelijks te melden op een politiebureau en een
verbod om Griekenland uit te reizen.
Een sfeerimpressie van de demonstratie vindt je hier

http://www.youtube.com/watch?v=x6zLP6IpR_c&feature=youtu.be
Nog een filmpje met tegen-informatie over de uitspraken van journalisten en politici die in de reguliere media de boventoon
voeren:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_vJgAmL6Oak
Filmpje is in het Grieks, grove vertaling hier:
- Solidariteitsdemonstratie tegen de staat en haar interventies in de gekraakte centra
- Dit is de eerste reactie op de massa media - welke de belangen dienen van de bazen en de neo-nazis van de Gouden
Dageraad - om aan te tonen dat er 10.000 deelnemers waren en niet 500 tot 1000 zoals zij stellen.
- We wensen jullie nog 500 dagen te leven en dat wij nog 1000 kraakpanden mogen krijgen. [Griekse
uitdrukking/woordspelling, moeilijk te vertalen..]
- Ze hebben jullie nooit geleerd om fatsoenlijk te tellen
- Kabourakis - (de journalist die per abuis anarchisten bestempelde als "nietige klootzakjes" terwijl zijn microfoon, tegen

zijn weten in, nog aan stond gedurende een talkshow) – Tegen hem hebben we te zeggen: Het zijn niet hen die trouw zijn aan
de bazen, het zijn de nietige klootzakjes, die geschiedenis zullen schrijven.
Dit alles maakt deel uit van een breder offensief van de Griekse staat tegen de anarchistische beweging. Zo heeft de Griekse
politie een stuk laten 'lekken' waarin staat dat tenminste nog 40 panden ontruimd zullen worden. Deze plekken, steevast
aangeduid als "plekken van wetteloosheid", zijn enkel doelwit van de staat omdat zij deel uitmaken van de anarchistische
beweging en haar infrastructuur. Het is dan ook geen toeval dat de eerste panden die nu ontruimd zijn, alsmede een inval bij
universiteit (de ASOEE faculteit), plekken waren waar Radiostations (98FM op de universiteit en Radio Revolt in Delta), en
een anarchistische drukkerij (Villa Amalias) hun onderdak vonden.
Voor de rest wordt het tijd om ook hier de solidariteit te concretiseren. Organiseer jezelf en je kameraden! ALLE
anarchistische ruimtes blijven van ONS!

15/01/13 Athene: politieinval in Lelas Karagianni
Op 15 januari om ongeveer 12:00, is de politie het oudste anarchistische kraakpand van Griekenland, Lelas Karagianni 37,
binnen gevallen. Solidairen en buren verzamelden zich op het Amerikis plein en toen buiten het kraakpand, om te
proberen de ontruiming te verhinderen.
Er stonden meerdere kameraden leuzen te roepen op het dak van het gebouw, zij werden opgepakt door de politie. Twee
solidairen werden op straat door de politie in elkaar geslagen en opgepakt. Heftige repressieve krachten werden in het
centrum van de stad ingezet, net als een politiehelikopter.
Snel daarna verzamelden zich meer mensen in de buurt van het kraakpand. Een van de leuzen die geroepen werd door de
solidairen was: 'Geen fascisme, noch democratie: neer met de staten, lang leve anarchie!'
Een manifestatie werd uitgeroepen om 15:00 bij het hoofdbureau van de politie op Alexandras Avenue, uit solidariteit met
de 14 krakers die werden opgepakt in Lelas Karagianni, en er werd een discussie aangekondigd voor 19:00 in de
Polytecgnische Universiteit.
Alle arrestanten werden rond 17:00 vrijgelaten, de smeris verliet de omgeving van het pand en Lelas Karagianni 37 werd
herkraakt!

15/01/13 Athene: Claim van verantwoordelijkheid voor de drie dagen durende brandaanslagen
Iedere keer dat jullie ons dwars zitten, zullen we terugslaan
Jullie ontruimen onze gebouwen, nemen onze kameraden gevangenen, en vallen onze demonstraties aan. Wij fikken jullie
kantoren, jullie banken en servicefilialen af. Jullie onderdrukken de subversieve, radicale beweging om vrede, orde en
veiligheid te 'verkopen'. Jullie lanceren aanvallen tegen ons omdat jullie je rechtse stemmers tevreden willen houden, die
zich van jullie afwenden naar de chrissi avgi/gouden dageraad, om ze te laten zien dat jullie net zo fascistisch zijn. Jullie
proberen jullie dominantie te behouden door te investeren in het afrekenen met autonomie/wetteloosheid. Jullie bevechten
ons alleen om jullie meest verachtelijke schandalen te verbergen, jullie corruptie en jullie betrokkenheid bij omkoping in
zakendeals. Jullie veroordelen geweld terwijl jullie hele populaties tot misere veroordelen. Wij plannen het einde van jullie
wereld. We leggen de fundamenten voor onze eigen samenleving, en we breiden ons continue uit. We willen op geen enkele
manier verbonden zijn met jullie verrotte waardes. Solidariteit, vrijheid en gelijkheid. Dat zijn onze principes. Haal jullie
handen af van onze projecten en onze kameraden. Jullie moeite om onze expansie tegen te houden is te vergeefs. Dit is
duidelijk gemaakt tijdens de protestmars op zaterdag 12/1; dit is duidelijk gemaakt door de brandende nachten voorafgaande
aan vandaag.

Wij eisen de verantwoordelijkheid op voor brandbom aanslagen gedurende drie dagen(vrijdag/zaterdag/zondag)
-op lokale filialen van de volgende organisaties:
de kantoren van Nea Dimokratia in Dafni, Halandri, Glyfada, Argyroupoli en Kypseli,
de kantoren van PASOK in Glyfada,
de Public Power Corporations kantoren in Menidi
–op pinautomaten en bankfilialen:
in Vyronas (twee pinautomaten in dezelfde buurt), Nea Smyrni, Neo Iraklio, Kaisariani (twee pinautomaten in dezelfde
buurt), Kypseli, Papagou en Drapetsona (twee pinautomaten in dezelfde buurt)
-twee bankfilialen in Kaissariani
-een auto van het diplomaten korps in Elliniko
-een voertuig van de Hellenic Post (ELTA) in Ilion
-en, als laatste de motor van een smeris in Zografou
Solidariteit met de kraakpanden Villa Amalias, Skaramaga en Lelas Karagianno, en de vervolgde kameraden

17/01/13 Amsterdam: Solidariteitsactie met de Griekse kraakpanden, spandoekdropping
Met deze kleine actie willen we onze solidariteit uitten met Villa Amalias, Skaramaga, Radio 98, en met alle Griekse
kameraden die lijden onder de terreur van de Griekse staat, en met alle kraakpanden op de wereld die al vele jaren lijden
onder deze terreur, we zullen nederland niet vergeten waar de kraakscene geterroriseerd wordt door de nederlandse staat en
hun slaven de politie.
TEGEN STAATSTERREUR, VECHT TERUG
HANDEN AF VAN DE KRAAKPANDEN
TOTALE SOLIDARITEIT
TOTALE MEDEPLICHTIGHEID
LANG LEVE DE ANARCHIE

STANDPUNT OVER DE ORGIE VAN ONDERDRUKKING DIE IS UITGEBROKEN SINDS SEPTEMBER 2009
Het rechtssysteem is aan de ene kant de doctrine die de ideologie van het kapitaal uitkristalliseert, die word toegestaan door
de sociale verbanden, en is aan de andere kant het gereedschap voor de herverdeling van de winst in het voordeel van het
kapitaal. Het is een onderdeel van de economie. Het is een markt. Met zijn agenten, zijn werknemers en zijn consumerende
massa. Rechters, politie, advocaten, bewakers, gevangenisarchitecten, producenten en verkopers van veiligheidssystemen,
verslaggevers van de politie, ze kunnen allemaal een plek vinden op deze markt van status, de verhandelbare misdaad en
crimineel. Handelswaar die handelswaar kan produceren.
Op het moment is de producerende arbeidskracht bijna waardeloos voor het kapitaal, de uitgeslotenen van de winst zijn niet
waardevol op enige andere manier dan als handelswaar voor de industrie van wetshandhaving.
Dus is de wetshandhaving een manier voor de klasse van het kapitaal om zich te verstoppen, de uitgesloten te vernietigen, te
onderdrukken, onbekwaam te maken, uit te schakelen, te de-legitimeren en voor te bereiden op een eventuele toekomstige
klasse mensen, die geen kopers vinden voor de unieke handelswaar van hun arbeidskracht. En aan de andere kant is het een
manier om het inkomen te herverdelen vanaf beneden omhoog, door het opleggen van boetes, garanties, juridische kosten,
etc. Het is ook de manier om het fundament te worden waarop zij hun ideologie van veiligheidsprincipes bouwen, pogend
het een universele eis te maken, het fundament en de uiteindelijke bestemming van de maatschappij, terwijl ze het 'verkopen'
als consumentengoederen.
Het doel van wetshandhaving, met als object de misdaad en de crimineel, is een kunstmatige samenleving opgelegd door het
kapitaal. Het enige dat misdaden met elkaar gemeen hebben is dat het strafrecht ze zo beoordeeld. Door de doctrine van
“zero tolerance” excommuniceert het kapitaal het overschot, en verplaatst ze naar de vieze gemeenschap van misdaad. Een
gemeenschap waarvan de administratie gedaan wordt door de industrie van wetshandhaving, en terwijl de handelswaar van
arbeidskracht geminacht wordt, wordt de marketing van deze industrie agressiever.
Dus worden bloeddorstige terroristen, HIV positieve prostituees, kwaadaardige immigranten, junkies en krakers, de sociaal
meest kwetsbaren en gemakkelijk te scheiden van de rest van de maatschappij door de media, het object waarop de
agressieve marketing van deze industrie kan testen. Deze speciale behandeling is natuurlijk niet gebonden aan specifieke
groepen mensen. Het wordt gedicteerd door de kapitalist, en het verstikt Brecht in zijn clichés.
Omdat een sector van de economie der wetshandhaving, net zoals zijn andere sectoren, de ondergrondse economie ervan
creëert. Een ondergrondse economie der wetshandhaving die monopoliseert wordt Gouden Dageraad genoemd.

Het zijn niet de smerissen met hun cowboy-stijl en sheriff taken, noch enige Minister met een Napoleon-complex die het
hedendaags dystopische landschap vorm geeft, maar het criminele rechtssysteem als geheel.

TEGEN DE ECONOMIE VAN DE CRIMINELE GERECHTIGHEID
TEGEN DE CRIMINELE INDUSTRIE EN REPRESSIE
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