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Weg met de politie en de staat

Leve de opstand
Over de opstand in de Schilderswijk
In de zomer van 2015 woedde er een opstand in de Haagse Schilderswijk. Een opstand tegen de dagelijkse onderdrukking en het
racisme van de politie. Tegen de verstikkende realiteit van uitbuiting of werkloosheid. Een opstand van mensen die braken met de
normaliteit van staatsrepressie: de rollen werden omgedraaid en
de politie werd de straten uitgejaagd. De moord op Mitch Henriquez, de zoveelste racistische politiemoord, was de vonk die de
opstand deed oplaaien. Laten wij niet vergeten, laten wij niet vergeven!
Door politici, de media, moskeeën en allerlei buurtclubjes werd de
opstand weggezet als een ordinaire rel. Als een criminele daad waarvan
de daders hard gestraft moesten worden. Maar geloof niet hen, de
organisaties die van subsidie van de staat overleven, zij die hun eigen
agenda willen voeren over de ruggen van de onderdrukten, zij die de
onderdrukten uitverkopen om met de machthebbers om de tafel te
kunnen zitten. Dat mensen in wijken als de Schilderswijk worden onderdrukt is wel duidelijk. Niet aangenomen vanwege je naam of uitgebuit
voor een hongerloontje terwijl de bazen, grote bedrijven, politici en
banken zich verrijken.
Het is de in de staat geïntegreerde racistische zondebokpolitiek die
mensen van kleur de schuld geeft van armoede, huisvestingsproblemen
en bezuinigingen, enkel om mensen tegen elkaar uit te spelen. Maar
vluchtelingen, Marokkanen en Surinamers zijn niet de oorzaak van deze
problemen. Het probleem zijn de politici en de staat die alleen de belangen behartigen van de bazen en grote bedrijven, en het is de moordende politie die dat alles, kosten wat het kost, beschermt.
De opstand in de zomer van 2015 was geen ordinaire rel. Het was een
legitieme opstand tegen alles wat ons onderdrukt. Het was een opstand
tegen de politie die ons op straat terroriseert. Tegen de controlewaanzin
van cameratoezicht, ID controles en het zogenaamde 'zero-tolerance
beleid' die we alleen in arme wijken zien. Het was een opstand van een
gemeenschap die zich niet langer door politieke spelletjes laat verdelen.
Jaren lang is er gepraat en gevraagd om verandering maar niemand
wilde luisteren. Dan is de enige optie om keihard in opstand te komen.
Voor onze waardigheid, voor ons bestaan.
Zij die in opstand kwamen en weigerden te buigen voor onderdrukking en repressie zijn de mensen die hun waardigheid niet zijn verloren. Het zijn juist die mensen die hoop bieden op een andere, een
betere toekomst! Laat deze zomer een hete zomer worden!
Weg met de politie en de staat! Leve de opstand! Leve de anarchie!

Draag gezichtsbedekking
Veel mensen zijn tijdens de opstand in
de Schilderswijk gearresteerd door de
politie of later thuis van hun bed gelicht en de gevangenis in gegooid. Ook
publiceerde de politie foto's in de
media van mensen die zij zochten. Het
is belangrijk om tijdens acties en
opstanden anoniem te blijven om het
de politie niet te makkelijk te maken.
Draag daarom altijd gezichtsbedekking
zoals een bivakmuts of een sjaal en capuchon. Hier onder vind je een beschrijving hoe je in zes stappen van je t-shirt
een bivakmuts kan maken. Doe er je
voordeel mee bij de volgende opstand of
als je op pad gaat om de politie en de
staat aan te vallen!

