
Niet alleen de 8, maar allemaal vrij! 

Dinsdag 5 juli werden ruim 140 mensen 
opgepakt, en 10 gekraakte panden ontruimd; 
alles om het pretpark amsterdam nog wat extra 
op te poetsen. Na de welbekende 
smeristactieken van de afgelopen dagen 
(geweld, verbale intimidatie, het weigeren van 
medische hulp, eten en advocaten) zijn er 
uiteindelijk 8 arrestanten in 
vreemdelingendetentie gezet. 

De uitzetbajes is een middel van de staat om al het niet  europese uit  te 
bannen. Tegelijkertijd wordt er grof geld verdiend door diezelfde staat en 
zijn kapitalistische vriendjes aan niet-westerse landen. Deze overgebleven 8 
arrestanten  weigeren  hun  paspoort  te  overhandigen  aan  de  blauwe 
handlangers van de staat (uit solidariteit met hen die getroffen worden door 
dit racistische systeem).  
Amsterdam wordt leeg en steriel, alles in het belang van de controle- en 
consumptiedrift, een wereld gebaseerd op macht en geld. Een overdosis aan 
smeris,  snelle  makelaars,  stadswachten,  beveiligers  en  multinationals. 
IAMsterdam heeft z'n slag geslagen, de kleinburgerlijkheid viert hoogtij. 
Vrije harten en wilde hoofden hebben geen  ruimte meer en daardoor geen 
andere keuze dan zich te verzetten.
De democratische staat, onder de plak van banken en multinationals, voert 
de druk op de armen en onaangepasten op en vergroot  de scheidslijnen 
tussen mensen. Zo komen een ontruiming voor leegstand en een gruwelijke 
deportatiebajes bij  elkaar.  Iedereen die te weinig geld heeft  of zich niet 
aanpast  aan  de  eisen  en  normen  van  dit  systeem  van  uitbuiting  en 
onderdrukking, of gewoon niet de juiste papieren heeft, wordt uitgebannen 
en opgesloten.  
Niet  alleen  deze  8,  waarvan  er  inmiddels  1  in  hongerstaking  is,  maar 
iedereen  die  zich  niet  laat  afstompen  door  deze  consumptiedrift  en 
staatsterreur en hiertegen blijft vechten, kan zichzelf in de positie van deze 
8 terugvinden, opgesloten en vernederd.                  

         Daarom verdienen zij onze solidariteit en vooral een 
gezamenlijke strijd tegen alles wat onze levens kapotmaakt, totdat 
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