
APMO 
Populaire Volksvergadering van modellen voor Oaxaca 

Topmodellen voor Oaxaca 
 

“Modellen met waardigeheid, geen verkoop voor dictators” 
 

Oproep voor schoonheids-en 
tallentenselectie  

 
Neem deel aan het meest aantrekkelijke protest van de geschiedenis! 
 
Ulises Ruiz, dictator van de staat Oaxaca (Mexico), plant een beroep doen op mooie en 
talentvolle topmodellen om de brutale repressie tegen de lokale sociale bewegingen te 
rechtvaardigen.  
 
Maar wij, topmodellen, laten dit niet toe.  
 
Vervoeg ons in New York op 18 april voor een stijlvolle show : het best georganiseerde 
en meest elegante defilé aller tijden.  Donald Trump en de NBC (Nationaal  
Uitzendbedrijf van de VS van Noord-Amerika) zullen dit nooit eerder gezien hebben. 
 
De Organisatie Donald Trump en de NBC  zijn van plan om in mei 2007 een wedstrijd 
“traditionele klederdracht” te organiseren voor de internationaal geselecteerde kandidaten 
voor Miss Universe in de met bloed gekleefde ruines van Monte Albán, Oaxaca. In 
dezelfde maand zullen leerkrachten en lokale sociale bewegingen naar jaarlijkse 
gewoonte -en dit reeds sinds 25 jaar- een mars houden in de stad Oaxaca 
voorwerkgelegenheid en waardigheid en vorig jaar ook voor het onstlag van Ulises Ruiz 
die nu denkt dat hij schoonheidsmodellen kan inzetten om de politie-interventie te 
rechtvaardigen en zo de deleerkrachten brutaal te onderdrukken.  
 
Maar wij, topmodellen, zijn geen goedkope speeltjes van dictators.  
Daarom vormden we de internationale beweging van topmodellen voor Oaxaca (APMO, 
Populaire Volksvergadering van Modellen voor Oaxaca). Het event van 18 april zal deel 



uitmaken van een unieke sociale beweging dat een eind zal brengen aan de tiranie van de 
schooheid- tevens enige rode loper dat een show waard is-. 
 
Alle modellen  van de APMA zullen de nodige internationale aandacht trekken tijdens 
een groots event voor de communicatiemedia in New York. De manifestatie en staking 
van de APMO tegen Donald Trump en de NBC (de datum wordt later bekend gemaakt) 
wordt meteen gevolgd door de bekendmaking van de eerste APPY-prijs voor de 
ontwerper van de meest doeltreffende actie om Oaxaca van de dictatuur te bevrijden. De 
winnaar of winnares van de APPY wint een gratis reis naar Oaxaca en kan verkozen 
worden voor de Wereldvrede (indien de winnaar of winnares in Oaxaca woont, krijgt 
deze een reis buiten de staat Oaxaca) 
 
APMO is een beweging voor gelijke kansen voor internationale modellen. Daarom 
verwelkomen we modellen van eender welke leeftijd, geslacht, ras, oriëntering, kleur, 
religie, credo, klasse, probleem of wat dan ook. Je moet er enkel goed en elegant 
uitzien.en weten hoe te defileren en wandelen op de lode loper als een professioneel 
model. APMO heeft interesse in de internationale solidariteit met talent, zin en seks 
appeal. Als je er minder goed uitziet, vraag en verkrijg een perskaart en trek het je verder 
niet aan.  
 
Maak je op voor 18 april en laat zien dat jij beschikt over datgene dat zo nodig is : de 
tiranie met de grond gelijk maken en opkomen voor de wereldvrede. 

 
DÉFILÉ OP 18 APRIL IN NEW YORK  
 
Wil je meedoen aan de auditie voor APMO-topmodel, stuur dan op zijn minst 2 
professionele foto’s door van je gezicht, 2 van je hele lichaam en 2 naar eigen keus, 
alsook een motivatiebrief waarom je wil deelnemen aan de wedstrijd. Dit alles 
doormailen aan het Spreekbuis-Model en directrice Chacha Connor 
(models@narconews.com).   
 
Fotografen, stylistes, kappers, schminkers, mode-ontwerpers, manicuristen, pedicuristen, 
gelieve voorbeelden door te mailen van uw werk, alsook een motivatiebrief aan Chacha 
Connor op het volgende email-adres: models@narconews.com.  
 
Reporters, uitgevers van modetijdschriften, theater-en filmdirecteurs, performance-
artiesten, paparazzis, buitenwippers, chauffeurs en mensenrechtenwaarnemers, gelieve de 
perssecretaris van Juffrouw Connor te contacteren, de journalist Al Giordano op het 
volgende email-adres: narconews@gmail.com.  
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