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PROTESTHMOSPolmsxi-zPRQCESSER

sobocage mod Shell

Byretten skal d. 5.

marts afsige som over

2 aktivister der er an-

klaget for i november

sidste år, at have deltag-
et i aktioner mod det

multi-nationale oliesel-

skab Shell, - i protest
mod Shelis forsatte

handel med Sydafrika.
Dengang blev 27. Shell

-stationer rundt om

i landet angrebet med

smørsyre, sukker, sakse

og slagord. 5 personer
blev anholdt og isola-

tlonsfængslet l ll dage,
sigtet for groft poll-
tisk hærværk.
Efter anmodning fra

politiets anklagemyndig-
hed havde byretten
indvilliget i at køre
sagen som hastesag,
dvs. at der var lagt
op til en domsafslgelse
l umiddelbar tilknytning
til varetægtsfængslingen
- lynjustits for at statu-

ere et eksempel. imidler-

tid blev det forhindret,
men hvordan vil det

se ud næste gang? Hvis

det fremover i forbindel-
se med politiske akti-

viteter bliver retsprak-
sis at afsige lyndomme,

vså blive forsvars-funk-
tionen i realiteten sat

'ud af kraft.

- Shell støber kuglerne
Shell er det dominerende
internationale oliesel-
skab på det sydafri-
kanske marked. På trods
af internationale olie-

sanktioner overfor Syd-
afrika opretholder Shell
sin samhandei med apart-
heid-regimet, -

og tje-
ber ædt på det!
Olie er af strategisk
vigtighed for at Sydaf-
rika kan vidreføre sin

voldspolitik overfor
det sorte flertal i landet

og holde nabolandet
Namibia besat ( i 1983
havde Sydafrika 100.000
soldater i Namibia -

een soldat for hver
ll indbygger).
Det er olie, der gør
det muligt for at hele

miiitærapparatet kan
holdes igang. For at



anskueliggøre Shells

ansvar og medskyld
i undertrykkelsen kan

f.eks nævnesden særaf-

tale, Shell har indgået
med regeringen i Pre-

toria, 0m i krisesitua-

tioner kun at ,levere
olie, bensin ect. til

militæret og politiet.
Uden Shell vil apart-
heids dage være talte.

Derfor 'ivokser presset
mod Shell; der iværksæt-
tes internationale boykot
-kampagner og der er

flere og flere sabotage
-aktioner verden over.

Modstanden er mangfoldig

Kriminalisering l

SHell fører sin under-

trykkelsespolitik med

udgangspunkt i Sikre

baglande som f .eks.

Danmark. 0g selVom

Dansk Shell pynter på
sit image ved at benæg-
te sit ansvar for handel-

en med Sydafrika, er

det en uigendrivelig
kendsgerneng at Dansk

Shell er 100% eiet
af Royal Dutsh Shell,"

som 100% ejer Shell

Sydafrika, og på den

måde økonomisk støtter

sine egne og hoved-

fimaets racistiske inte-

resse i Sydafrika.
Men her er det ikke

Shell, der sidder på

anklagebænken, men

derimod de mennesker,
der gør modstand mod

Shell og et system,
hvis eksistens netop

bygger på multinationale
selskaber som Shell,
og hvor undertrykkelse
er en del af systemets
funktionsmåde.
Hvorfor effektiviserer

regeringen ikke samkti-

onspolitikken mod Sydaf-
rika? Hvorfor sættes

politiet i alarmbered-

skab ved politiske aktio-

ner? Hvorfor strammes

lovene 0g- kriminalise-

res de, der protesterer
mod umenneskeligheden
'7

:år det fordi de virkelig
tror vi kan gøres tavse?

Protestmøde mod apartheid, Shell og kriminalisering

Torsdag d. S. marts kl.9.00 foran byretten.


