
DE ZAD EN JEZELF VERDEDIGEN

“Aan de ene kant zijn er strijden. 
Aan de andere kant gebieden. 

En dan zijn er nog de gebieden in strijd. 
Daar wonen we. Een gebied/territorium in strijd is 

niet alleen zelforganisatie tegen een schadelijk en 
nutteloos project zoals in de ZAD van Aarlen. Het 
is ook een gebied waarvan de inwoners de neiging 

hebben om een gemeenschap te behouden of te 
creëren.»

 Éloge de la presse sauvage (préface)

Ter plaatse

Het is essentieel om te werken in affiniteitsgroepen 
die min of meer dezelfde werkwijzen hebben. Het is 
belangrijk om te werken met mensen die je vertrouwt 
en die zich op hun gemak voelen om je angsten en 
zwakheden te delen. Want, ja, dit soort situaties 
zijn eng en het is belangrijk om het op voorhand 
te beseffen. Binnen deze groep is het noodzakelijk 
om paren te vormen. Een buddysysteem: één paar 
mensen met een vergelijkbare lichaamsgrootte en 
fysieke capaciteit. Maak het met een persoon dat je 
vertrouwd en die je goed kent. Het is belangrijk om 
altijd dicht bij hen te zijn tijdens de buitenzetting en 
ze niet los te laten. Je zult verantwoordelijk zijn voor 
je partner. Het is een teaminspanning. 

De verschillende soorten arrestaties
Administratief: Er is geen arrestatiebevel, u wordt maximaal 
12 uur van uw vrijheid beroofd. Je hebt geen recht op een 
advocaat, noch om te voorkomen dat je daar bent, tenzij je 
minderjarig bent. Illegale buitenlanders kunnen 24 uur lang 
van hun vrijheid worden beroofd. 

Rechterlijke macht zonder bevelschrift: Hetzelfde als 
de vorige, maar de officier van justitie (procureur) is 
gewaarschuwd, de maximale periode van vrijheidsberoving 
is verhoogd tot 48 uur. Je hebt geen recht op een advocaat. 
Dit type arrestatie vindt plaats als je op heterdaad betrapt 
wordt. 

Telefoongesprek: U hebt het recht om iemand te bellen 
zolang het gesprek niet interfereert met een mogelijk 
gerechtelijk onderzoek. Als u wordt gearresteerd, zorg er dan 
voor dat u niets zegt zonder dat er een advocaat aanwezig is.
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De agenten zijn je vijanden, onthoud dat. 

Zeg dat je niets te verklaren hebt en teken niets.

Legal team
+32 456 20 06 42

 
Vandaag de dag wordt de zablière bedreigd met 
vernietiging door de krachten van de wanorde. 
We willen het op alle mogelijke manieren 
beschermen. De diversiteit aan tactieken staat 
voorop! Het is in veelvoud en diversiteit dat we in 
staat zullen zijn om een effectief ecosysteem van strijd 
te creëren. Wij nodigen u dan ook uit om de keuzes 
en handelswijzen van anderen te respecteren. 
Of het nu gaat om de fysieke verdediging van de ZAD 
of de intellectuele verdediging. 
Alle beetjes helpen. 
We nodigen u uit om na te denken over welke plaats 
u wilt innemen. Het verkrijgen van voorraden, het 
doorgeven van informatie is net zo belangrijk als het 
vasthouden van de frontlinie. 

Hoe kunnen we de ZAD helpen als we er kunnen 
komen
 
We raden u aan om te komen met voldoende voedsel 
en water. Er ontbreekt stromend water in de ZAD en 
water is des te noodzakelijker in dit soort situaties. 
Het is ook raadzaam om te komen met reserve kledij, 
evenals kleding die het mogelijk maken om anoniem 
te blijven. (helemaal zwarte kleding)
 
Daarnaast is het handig om een zwembril, een FFP2-
masker en een kleine zwarte rugzak te hebben. In 
uw rugzak is het raadzaam om een klein flesje water, 
zakdoeken, voedsel, zoutoplossing en citroen te 
hebben. Neem zoet voedsel zoals mueslirepen bvb. .
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