


Jakiś czas temu, kiedy zaczynałyśmy pracę nad kolejnym
numerem Bez Krat, nasz znajomy powiedział, że statys-
tycznie większość zinów i gazetek umiera przy trzecim
numerze. Brzmiało to wtedy złowieszczo, choć z uśmie-
chem zapewniliśmy, że z tym biuletynem tak nie będzie.
Mimo to, nie uniknęłyśmy problemów i rzeczywiście –
należy to przyznać – trzeci numer Bez Krat ukazuje się
później , niż oczekiwaliśmy. Cieszymy się jednak, że udało
nam się pokonać wszelkie trudności, i oto jest wakacyjny
numer biuletynu warszawskiego Anarchistycznego
Czarnego Krzyża. Aby wynagrodzić naszym czytelnikom i
czytelniczkom tę zwłokę, opublikowałyśmy w nim arty-
kuły napisane, przetłumaczone lub przeklejone z innych
stron, obejmujące okres od maja, aż do końca sierpnia
tego roku. W tym numerze znajdziecie więc zarówno
relacje z wydarzeń, które miały już miejsce, jak i zapo-
wiedzi nadchodzących akcji.

Przyglądając się poprzedniemu, drugiemu numerowi
można zauważyć, że jego motywem przewodnim było
hasło „terroryzm” - pisaliśmy w nim bowiem o przykła-
dach represji państwowych wobec aktywistów i aktywis-
tek z różnych krajów, które łączy właśnie próba posta-
wienia im zarzutów terrorystycznych, i co za tym idzie –
wykorzystywanie przez władzę polityki strachu do
kontrolowania społeczeństwa i odbierania mu podstawo-
wych praw i wolności. W tym numerze także znajdziecie
motyw przewodni, choć tym razem dużo bardziej
pozytywny – solidarność.

To jedno słowo mieści w sobie tak głęboką treść, że dużo
częściej możemy ją raczej wyczuć, niż opisać jakimi-
kolwiek słowami. Towarzyszy nam właściwie codziennie
– piszemy je na banerach i ulotkach, w artykułach i po-
stach, wykrzykujemy na demonstarcjach, organizujemy
akcje solidarnościowe lub całe kampanie. Solidarność
może przybierać wiele form. Czym jest dla nas – dla ACK,
w kontekście prowadzonych działań anty-więziennych i
anty-represyjnych? Solidarność rozumiemy jako pamięć o
wszystkich uwięzionych i represjonowanych, oraz ciągłe
przypominanie o ich istnieniu, potrzebach, historiach.
Solidarność to wspieranie tych osób i ich najbliższych, tak
samo materialne jak i emocjonalne. To głośne akcje z set-
kami uczestniczących i ciche rozmowy w cztery oczy. To
niezłomne przekonanie, że żadna z tych osób nie po-
winna się tam znajdować, i nawoływanie do tworzenia

społeczeństwa bez krat, bez więzień i ich
strażników.

Jednak podtrzymywanie pamięci o uwięzionych przyja-
ciołach i przyjaciółkach nie jest prostym zadaniem. Tym
bardziej , kiedy władza robi co w jej mocy, aby stale powię-
kszać ich liczbę. Dlatego właśnie na całym świecie kilka
razy w roku obchodzone są dni solidarności z uwię-
zionymi, a daty takie jak 22 stycznia (Międzynarodowy
Dzień Akcji Solidarnościowych z Uwięzionymi Osobami
Trans) , 11 czerwca (Międzynarodowy Dzień Solidarności z
Uwięzionymi Anarchist.k.ami Odsiadującymi Wieloletnie
Wyroki) czy 23-30 sierpnia (Światowy Tydzień Solidar-
ności z Uwięzionymi Anarchist.k.ami) stały się ważnymi
punktami w kalendarzu wszystkich grup antywięzien-
nych z całego świata. To momenty, w których łączymy
siły, aby krzyczeć jeszcze głośniej – aby usłyszało nas spo-
łeczeństwo „na zewnątrz”, i aby nasz głos był słyszany
„wewnątrz”, za murami, i za kratami.

Jak czytamy w tegorocznej zapowiedzi: „11 Czerwca jest
ideą, nie tylko dniem. 11 Czerwca jest codziennie. Idee są

kuloodporne. Tchnijmy życie także w resztę roku i od-
nówmy celebrację życia uwięzionych anarchistek i anar-
chistów, współtworząc i współuczestnicząc wraz z nimi w
walce". Tym samym zapraszamy was z całego serca do
włączania się w te inicjatywy. Potrzebujemy każdej i każ-
dego z was. Nie tylko w te konkretne dni - dołączcie do

walki na co dzień.
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Żydowska działaczka transgender-
owa i organizatorka chicagowskiego
Jewish Voice for Peace, Stephanie
Skora, twierdzi, że coraz więcej ludzi
zniechęca się do głównych imprez
towarzyszących miesiącowi Dumy, bo
„historycznie policja zawsze była
skrajnie wroga wobec społeczności
queer i transgenderowej, a zwłaszcza
wobec jej kolorowych przedstawicieli
/przedstawicielek”. Według Skory nie
powinniśmy się dziwić, że najbardziej
marginalizowane elementy społecz-
ności LGBTQ odsuwają się od imprez
w tradycyjnych dzielnicach gejo-
wskich, takich jak Boystown w Chi-
cago, gdzie policjanci są mile
widzianymi uczestnikami parad.

Skora podkreśla, że: „Zamieszki
Stonewall i wcześniejsze zamieszki w
Compton’s Cafeteria w San Francisco
w 1966 roku, były wymierzonymi w
policję aktami sprzeciwu, na czele
których stały transgenderowe ko-
biety. Doszło do nich, bo przeciw-
stawiły się one policji odmawiającej
im prawa do istnienia. Przestrzenie,
takie jak Dyke March, bezpośrednio
nawiązują do tego dziedzictwa i przy-
pominają, że mamy prawo do is-
tnienia bez strachu o nasze
bezpieczeństwo”.

Nawet dziś organizacje queerowe
zrzeszające osoby o czarnym i śnia-
dym kolorze skóry wywierają nacisk
na mainstreamowe imprezy towarzy-
szące miesiącowi Dumy i wyrażają
niechęć do rosnącej obecności policji
na takich imprezach. W zeszłym roku
grupa osób kolorowych, queer i trans-
genderowych w Columbus w stanie
Ohio, została zaatakowana przez po-
licję i aresztowana w czasie poko-
jowego protestu podczas parady. Po
upowszechnieniu nagrania przedsta-
wiającego zatrzymanie czworo mło-
dych działaczy, pisano o nich w całym
kraju. Aresztowanie kolorowych osób
LGBTQ podczas parady wskazuje, że
obecność organów ścigania nadal jest
zagrożeniem dla tej społeczności,
nawet jeśli nie wszyscy gotowi są to
przyznać.

Współczesny ruch praw LGBTQ
narodził się, kiedy ludzie sprzeciwili
się traktowaniu ich jak przestępców i
przestępczynie wyłącznie ze względu
na tożsamość. Geje, lesbijki, osoby
transgenderowe, niebinarne i drag
queen były uznawane za „innych”
przez ówczesne społeczeństwo. W
dzisiejszej społeczności queer nie-
których jej członków i członkinie
nadal fałszywie wiąże się z przes-
tępczością. Policja bierze na cel
seksworkerów i seksworkerki, stosuje
profilowanie rasowe osób czarno-
skórych i osób LGBTQ o nieuregulo-
wanym statusie imigracyjnym.
Przemoc państwowa wciąż jest
zagrożeniem dla wielu imprez to-
warzyszących miesiącowi Dumy.
Dopóki bezpośredni wykonawcy tej
przemocy nie zostaną z nich usunięci,
wiele osób nie będzie mogło czuć się
na nich bezpiecznie.

za: www.czarnateoria.noblogs.org i

www.peoplesworld.org

Napisz dowięźnia
Osman Evcan

Osman jest anarchistą, który os-
tatnie 23 lata spędził w tureckim
więzieniu. W 1992 roku został
uznany winnym uczestnictwa w
lewicowej grupie terrorystycznej i
skazany na 30 lat więzienia. Od
czasu odizolowania poświęcił
swoje życie walce przeciwko
przemocy i opresji, z jakimi mie-
rzyć muszą się osoby uwięzione.
Niedawno zakończył ponad 40-
dniowy strajk głodowy, o którym
przeczytać możecie w tym i po-
przednim numerze Bez Krat.
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Marius Mason

Marius jest trans-więźniem,
anarchistą i aktywistą związanym
z prawami zwierząt i ochoroną
środowiska. W 2009 roku został
skazany przez amerykański sąd
na 22 lata więzienia za akty zni-
szczenia mienia. To do tej pory
najdłuższy wydany wyrok w his-
torii zielonego anarchizmu. Mar-
ius mierzy się w więzieniu z wiel-
oma wyzwaniami, ograniczeniami
i represjami, głównie związanymi
z walką o prawo do samo-
określenia się jako mężczyzna, i
związaną z tym walką o dostęp do
odpowiedniej opieki medycznej.

Marie (Marius) Mason
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Dzień akcji solidarnościowych

z uwięzionymi osobami trans






