
Op 1 september vind er een rechtzaak plaats over de 
uitlevering van een anarchist naar Duitsland. De an-
archiste wordt verdacht van een bankoverval door 
het Openbaar Ministerie van Aken. Ze is al een keer 
opgepakt voor deze zaak in juli 2015, en heeft toen 
5 maanden in beperkingen vastgezeten maar werd 
vrijgelaten in december 2015 omdat ze officieel niet 
meer beschuldigd werd. Een hogere rechtbank echter 
heeft besloten om haar toch terecht te laten staan.
 Internationale samenwerking tussen 
aanklagers en politie is niets nieuws en word in deze 
zaak, net als in vele andere zaken, gebruikt door de 
staten als een politiek middel om repressie te verst-
erken en het respect voor elkaars nationale soeveren-
iteit, controle en macht te bevestigen
 Wat er ook uit de zaak van 1 september zal 
komen, de beredeneringen van de staat en rechtban-
ken behoren niet toe aan wie dan ook in deze wereld 
die zoekt naar vrijheid en autonomie. Het concept 
van ‘justitie’ dat deze wereld oplegt aan de armen, 
de rebellen, de ongewensten, de non-productieven, 
op hen die op hun eigen voorwaarden vrijheid nas-
treven, die ‘justitie’ is slechts een middel om de be-
wapende orde en vrede van de markten te bewaren. 
Dit is de ‘justitie’ dat er voor gemaakt is om iedereen 
te straffen die door ideeen en en daden  staat en kapi-
taal uitdagen omdat ze roven, plunderen, moordpar-
tijen uitvoeren, manipuleren en daarmee de wereld 
verwoesten.
 Of  de beschuldigde kameraad schuldig is 
of  niet, is niet belangrijk voor ons. Omdat we sim-
pelweg niet meedoen aan de moraal van van de au-
toriteiten en de wereld die ze in stand houden.
 Een aanval op ieder die weigert de dwang 
en controle van de staat te accepteren, is een aanval 
op ieder die op hun pad en hun manier strijden voor 
vrijheid.
 We sturen kracht en moed aan de kameraad 
die onteigening van een bank in Aken ten laste wordt 
gelegd.
 We zetten onze strijd voort in solidarite-
it met hen die hun ideeen niet geintimideerd laten 
worden door repressieve klappen, en doorgaan met 
het nastreven van onbemiddelde zelfbeschikking.



The function of the 
police is system 

sustaining.
It is to maintain that 

overall system.
And you don’t look at 

the particular cost.
I can demonstrate to you 

that every single bank 
robbery,

That in every single 
case practically,

the cost of the police 
was more then the 

actual money
that the robbers took 

from the bank.
Of course, because if they 

didn’t stop that 
bank robbery, 

regardless of the cost,
This could jeopardize 

the entire 
banking system.

You see, there are people 
who believe that the 

function of the police is 
to fight crime.

And that’s not true, the 
function of the police is 

social control,
and 

protection of property.

`money`, Chocking Victim
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