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Indiase sollicitanten
komen om bij treinongeluk

lucknow – Achttien jonge Indiase
werkzoekenden die op het dak van
een trein reisden, zijn gisteren om-
gekomen toen ze tegen een lage
brug sloegen. De slachtoffers maak-
ten deel uit van een groep van
200.000 mensen die wilden sollici-
teren naar 461 banen bij een para-
militaire beweging. De procedure
werd uitgesteld vanwege de onver-
wachte hoge opkomst. Boze sollici-
tanten staken daarop vijf bussen en
een tankstation in brand in Bareilly,
zo’n 115 kilometer ten zuidwesten
van de stad Lucknow, zei de politie.
De werkzoekenden vertrokken la-
ter in en op volgepropte treinen.

Polen wil .pl van websites
nazikampen wijzigen in .eu

warschau – De Poolse minister van
cultuur Bogdan Zdrojewski heeft
musea in de voormalige Duitse con-
centratiekampen in Polen gevraagd
het ’.pl’ achter het adres van hun
website te wijzigen. Hij wil niet dat
de nazikampenmet Polen worden
geassocieerd. Zdrojewski zei dat
Auschwitz, Majdanek en andere
staatsmusea het achtervoegsel kun-
nen wijzigen in ’.eu’. De Polen vre-
zen dat zij op den duur de schuld
krijgen voor de nazimisdrijven,
omdat veel van de voormalige
vernietigingskampen liggen in het
tegenwoordige Polen.

Moslimleiders in Auschwitz
ter bestrijding Jodenhaat

oswiecim – Om de strijd tegen het
antisemitisme te ondersteunen
hebben islamitische hoogwaardig-
heidsbekleders dinsdag het voorma-
lige vernietigingskamp Auschwitz
bezocht. Zij herdachten daar de mil-
joenen Joden die tijdens de holo-
caust door de nazi’s zijn vermoord.
Onder de 150 leden tellende groep
waren vertegenwoordigers uit Ma-
rokko, Jordanië, Turkije en Irak,
naast rabbijnen en overlevenden
van de holocaust. Ook verscheidene
Europese politici sloten zich bij hen
aan, onder wie de vroegere bonds-
kanselier Gerhard Schröder.

Opnieuw stakingen om
Griekse bezuinigingen

athene – Opnieuw wordt er ge-
staakt in Griekenland. Gisteren gin-
gen Griekse artsen in staatszieken-
huizen en medewerkers van het
openbaar vervoer uit protest tegen
bezuinigingsplannen de straat op.
Artsen, die stellen dat de hervor-
mingen tot een slechtere gezond-
heidszorg leiden, verzamelden zich
voor een demonstratie bij het mi-
nisterie van volksgezondheid. Athe-
ne was intussen verstoken van de
meeste vormen van openbaar ver-
voer. Griekenland heeft te maken
met omvangrijke bezuinigingen
sinds het vorig jaar ternauwernood
aan een faillissement ontkwam.

Enorme sneeuwstorm
teistert Verenigde Staten

washington – Het midden van de
Verenigde Staten is in de greep van
een kolossale sneeuwstorm. Enkele
staten hebben de noodtoestand uit-
geroepen, meldden Amerikaanse
media gisteren. De sneeuwstorm is
een van de grootste in tientallen ja-
ren. Het getroffen gebied strekt
zich uit van Texas in het zuiden tot
Maine in het noordoosten. Dertig
staten zijn getroffen. Op veel plek-
ken zijn tientallen centimeters
sneeuw gevallen. Missouri, Illinois,
Oklahoma, Kansas en Arkansas heb-
ben de noodtoestand uitgeroepen.
Veel vluchten zijn geannuleerd.

Krakers Berlijn ruimen het veld
■ Woonprojecten moeten wijken voor bewoners met dikkere portemonnee

Antoine Verbij
Berlijn

Terwijl buurtbewoners op pannen
roffelden, drong gisterochtend een
grote politiemacht een jongeren-
woonproject in de Berlijnse wijk
Friedrichshain binnen. Het in 1990
gekraakte pand werd op last van de
eigenaar ontruimd; Oost-Berlijn
wordt duurder, de krakers moeten
wijken voor nieuwe bewoners met
een dikkere portemonnee.
Dewijdeomgevingvanhetpand in

de Liebigstrasse, waar zichmeer ver-
gelijkbarewoonprojecten bevinden,
was afgezet. Rond de afzettingen,
maar ook op veel andere plaatsen in
de stad, protesteerden ’autonome’
jongeren tegen de ontruiming. Hon-
derden demonstranten blokkeerden
wegen, staken vuilcontainers in
brand, wierpen verfbommen naar
politiebureaus en bankgebouwen,
en leverden slag met de 2000 man
van de mobiele eenheid. Het bleef
lang onrustig in de stad.
Het ongenoegen van de jongeren

betreft het verdringen uit de oude
wijken van de oorspronkelijke be-
woners, ten gunste van mensen die
meer geld voor een woning willen
uitgeven. De paradox is dat de jonge-
ren zelf bijna geen van allen oor-
spronkelijke bewoners zijn.
Wat ze in feite willen, is het be-

houd van woonprojecten als die in
de Liebigstrasse nummer 14.

De taal die ze bezigenopde flyers die
ze de afgelopen dagen op straat en in
de metro hebben verspreid, is die
van de kritische stadssociologen van
de Berlijnse universiteiten. Die heb-
ben het proces van verdringing en
’gentrificatie’ (wij zouden zeggen:
’veryupping’) in wijken als Fried-
richshain heel precies beschreven.
De jongeren hebben zich die analy-

ses dankbaar eigen gemaakt.
De lotgevallen vanhet nuontruim-

de huis illustreren dat verdringings-
proces. Onmiddellijk na de val van
de Muur kraakten jongeren, vooral
afkomstig uit West-Berlijn en West-
Duitsland, de huizen in Oost-Berlijn
die leegstonden of door hun bewo-
ners waren verlaten. In Friedrichs-
hain betrof dat soms bijna complete
straten, zoals deMainzer Strasse.
Na vergeefse pogingen de kraak-

panden te ontruimen – de veldsla-
gen in de Mainzer Strasse zijn histo-
risch – trof het stadsbestuur voor de
panden voorlopige regelingen. De
krakers kregen collectieve huurcon-
tracten, veelal afgeslotenmet dewo-
ningbouwverenigingendiezichover
de panden ontfermden.
Ook de krakers van Liebigstrasse

14 kregen zo’n contract. Maar eind
jaren negentig begon de stad het be-
stand van haar woningbouwvereni-
gingen te privatiseren. Tegelijkertijd
begon dewaarde van de huizen flink
te stijgen. De nieuwe eigenaars de-
den er alles aan om de ex-krakers te

verdrijven om de huizen te kunnen
sanerenenduurder te verkopenof te
verhuren.
De nieuwe eigenaar van Lie-

bigstrasse 14 is een typische huisjes-
melker, maar door het woud van ju-
ridische regelingen rond het ontbin-
den van huurcontracten had hij
meer dan een decennium nodig om
derechter totontruiming te latenbe-
sluiten. Doorslaggevend was de juri-
dischdubieuze status vancollectieve
huurovereenkomsten.
De bewoners die gisteren op straat

werden gezet, waren al lang niet
meer de jongeren die het pand ooit
kraakten. Afgelopen weekeinde or-
ganiseerden ze een rommelmarkt
om hun huisraad vóór de ontrui-
ming te gelde te maken. Je kon er af-
dingen inallemogelijke talen: Frans,
Spaans, Italiaans, Engels, Pools, Rus-
sisch, en ook Nederlands.
De ontruiming van Liebigstrasse

14 is een teken aan de wand voor de
overblijvende woonprojecten. Het
Berlijnse kraaktijdperk nadert zijn
einde.

De politie verschanst zich voor de deur van het kraakpand aan Liebigstrasse 14. FOTO REUTERS

Op veel plaatsen in de
stad demonstreren
’autonome’ jongeren

Sumo-sms’jes

Van onze redactie buitenland

Fans van het Japanse sumo zijn nog
maar net bekomen van de corrup-
tieschandalen van vorig jaar, of ze
moeten alweer aanzien hoe hun ge-
liefde sport verder aftakelt. Dit keer
omdat verscheidene sumoworste-
laars van tevoren uitslagen blijken
te hebben afgesproken.
Sumoworstelen is in Japan meer

dan alleen sport: het is deel van de
traditionele Japanse cultuur, die nu
dus opnieuw onder vuur ligt. De ge-
heime afspraken werden ontdekt
door de Japanse politie, die verdach-
te tekstberichten vond op de mobie-
le telefoons van dertien worste-

laars. Ze had de telefoons ingeno-
men voor een onderzoek naar de
schandalen van vorig jaar, zoals on-
der meer illegaal gokken en banden
met de onderwereld. In de sms’jes
werd de uitslag van komende wed-
strijden besproken. Een van de wor-
stelaars deed van tevoren gedetail-
leerd verslag van zijn aanval op een
tegenstander en hoe die dan zou
neervallen. Volgens de Japanse pu-
blieke omroep NHK, die de zes jaar-
lijkse sumotoernooien live uit-
zendt, kregen de worstelaars tot
4000 euro voor de afspraken.
Gisteren heeft de top van de su-

mobond een spoedbijeenkomst ge-
houden om de affaire te bespreken.

Worstelaars weer in de fout ’Britse regering moet Manning helpen’

Koning benoemt liberaal
Reynders tot informateur België
Van onze correspondent

brussel – De Franstalige liberaal Di-
dier Reynders mag een poging wa-
gen om de vastgelopen regeringsfor-
matie in België vlot te trekken. Ko-
ning Albert II benoemde Reynders
gisteren voor een periode van twee
weken tot informateur.
Het trekken van de liberale kaart

lijkt de enige overgebleven optie in
de langste kabinetsformatie ooit in
Europa.Een informateur, eenprefor-
mateur, een verduidelijker en enke-
le bemiddelaars hebben 234 dagen
na de verkiezingen nog altijd geen
regering kunnen vormen. Vlamin-
gen en Franstaligen blijven het on-
eens over de toekomst van het land.

Reynders, minister van financiën en
vicepremier in de demissionaire re-
gering, onderhandelde nog niet
mee. De liberalen bleven buiten de
gesprekken omdat de Franstalige so-
cialisten hen er niet bij wilden heb-
ben. Ook de Vlaamse liberalen staan
tot nu toe buiten spel.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze

informateur wel een doorbraak kan
forceren. De onderhandelingen lie-
pen tot nu toe vast op de staatsher-
vorming die deVlaamse partijenwil-
len.
Reynders sprak gisteren van een

moeilijke opdracht. „Ons land be-
vindt zich in een heel ernstige situa-
tie.” Als hij niet slaagt, lijken nieuwe
verkiezingen de enige uitweg.


