
Stad Gent verwent... …antifascisten met repressie. 

Busje komt zo… 

Naar aanleiding van een mars van de extreemrechtse NSV op 6 maart verzamelde een grote groep 

jongeren zich met de bedoeling deze fascisten te beletten hun haatdragende boodschappen te 

verspreiden door middel van een blokkadeactie. Biefstuksocialist Termont liet zijn blauwe horde los 

op deze antifascisten. Geweldloos verzet werd beantwoord met het waterkanon en de wapenstok. 

De media deden hun best er een spektakelshow van te maken, vanuit zowat alle hoeken van het 

politieke spectrum werd er vrolijk met modder gegooid en zelfs zogenaamd extreem-links haastte 

zich om zich te distantiëren van de militante antifascisten. Maar de zure kers op de taart moest nog 

komen... 

Combitaks... 

Begin augustus kregen de 238 personen die die bewuste nacht onderdak hadden gevonden in de 

kerkers van de staat een taks van 100 pleuro in de bus. De bewuste combitaks betreft een ‘belasting’ 

op het persoonsvervoer met een politie voertuig. Beschouw deze ‘belasting’ maar gerust als een 

boete terwijl niemand om een taxi had gevraagd. 

Het is duidelijk dat deze sanctie enkel en alleen maar dient om elke vorm van kritiek die buiten de 

’democratische’ lijntjes kleurt te ontmoedigen en in de kiem te smoren. Met deze repressieve 

maatregel tracht men radicaliserende jongeren te verlammen. 

Dit kadert perfect in een evolutie waarbij staat en kapitaal steeds meer greep op onze levens en 

verlangens proberen te verkrijgen. Alle registers worden opengetrokken om ‘ongewenst’ gedrag te 

detecteren, te controleren en te bestraffen. Ons doen en laten wordt gevolgd door camera’s, 

stadswachten, maatschappelijke assistenten en andere flikken. Mensen zonder papieren en andere 

‘ongewensten’ verdwijnen achter de muren van gevangenissen en andere instellingen… 

In deze verrechtsende samenleving wordt deze gang van zaken meer en meer als vanzelfsprekend 

beschouwd. Vele mensen laten zich gewillig socialiseren en vervreemden van hun werkelijke 

verlangens en hun drang naar vrijheid. Binnenkort hebben we allemaal een flik in ons hoofd zodat 

flikken op straat niet meer nodig zullen zijn… 

Daarom weigeren wij deze combitaks samen met de hele controlemaatschappij die deze 

voortbrengt. 

STAD GENT, WIJ BETALEN GEEN CENT! 

GEENT OVERGAVE AAN DE CONTROLEMAATSCHAPPIJ! 


