vrijdag 2 oktober 2015
Acrata - grooteilandstraat 32 Brussel
15u
De gevangenissen van de

democratie ondermijnen (Chili)

Wanneer in 1990 het dictatoriale regime van Pinochet vervangen wordt door een democratisch regime, komt vooral de
continuïteit van de macht en het kapitalisme er zegevierend uit.
Revolutionairen die gewapenderhand de dictatuur bevochten
hebben zetten de vijandelijkheden echter door tegen het nieuwe regime. De prille democratie opent in 1994 een hoogbeveiligde gevangenis (CAS) in Santiago om de revolutionaire strijd
te proberen breken. De gevangenen leveren er zware strijd:
opstanden, ontsnappingen, hongerstakingen, rellen,... In de
schoot van dat gevecht wordt ook het collectief van libertaire
gevangenen, Kamina Libre, gevormd. Ondertussen gaan nieuwe generaties libertairen en anarchisten buiten over tot de aanval tegen alles wat staat, autoriteit en kapitaal vertegenwoordigt. Ook zij moeten opboksen tegen repressie in de loop van
talrijke arrestaties en processen. Een Chileense kameraad zal terugkomen op de geschiedenis van de revolutionaire beweging
in Chili en haar gevechten tegen de gevangenis. Zo kunnen we
de uitdagingen en problemen die zich vandaag stellen beter
vatten en begrijpen.

Le Passage - Rossinistraat 11 Anderlecht
19u30
De revolte in

de spaanse gevangenissen

Aan het einde van de jaren 70 worden de Spaanse gevangenissen dooreengeschud door protestgolven, opstanden,
ontsnappingen en gijzelnames van cipiers. Een coordinatie van
strijdende gevangenen, de COPEL, ziet het licht en zal vechten
voor een algemene amnistie voor alle gevangenen. Begin jaren
90 komt de strijd weer op gang waneer de staat de FIES invoert,
een nieuw isolatieregime. Rond de jaren 2000 binden gevangenen een belangrijke strijd aan met dit uitroeiingsregime. De
kameraad José Delgado, die meer dan 25 jaar achter de tralies
heeft gezeten in Spanje en Duitsland, komt vertellen over zijn
persoonlijke strijdervaringen in de bak, maar niet alleen.

zaterdag 3 oktober 2015
L’Eau Chaude - vossenstraat 25 marollen
14u
terugblik en

strijdperspectieven

Terugblik op de voorbije vijf dagen van uitwisseling en discussie om pistes uit te denken voor strijdperspectieven vandaag, zowel hier als elders.

29 september - 3 oktober 2015

vijf dagen van
ontmoetingen en debat

De Staat had misschien gedacht om in alle rust en
stilte het grootste gevangeniscomplex van de Belgische
geschiedenis te kunnen bouwen in Brussel, maar dat
was een vergissing. Tegen dit project van een maxi-gevangenis is een strijd op gang gekomen. Een compromisloze strijd die het initiatief heeft weten te nemen, die
zich een weg baant zonder politieke partijen of officiële
organisaties en die resoluut gaat voor zelforganisatie
en directe actie tegen alles wat de maxi-gevangenis zal
mogelijk maken.
Het projet om een maxi-gevangenis te bouwen moet
gekaderd worden in een bredere economische en politieke context. In de huidige tijden van politieke en economische instabiliteit zet de Belgische staat net zoals
alle andere staten in op een verharding van de repressie.
Dat komt tot uiting in strengere wetten, meer controle
op alle niveaus, overal camerabewaking, militarisering
van de grenzen, soldaten op de hoek van de straat, een
herinrichting en renovatie van de stad om “de orde
te herstellen”, maar ook in grote programma’s voor
de bouw van gevangenissen van verschillende types.
Want de gevangenis zal altijd één van de dreigingen
zijn om te proberen ons binnen de rangen te houden
en een krachtig instrument van de staat om haar wereld
van rijken en armen, van machtigen en uitgeslotenen,
van ondrukkers en onderdrukten, overeind te houden.
Idee en actie moeten elkaar de hand reiken, gedachte en ervaring kunnen de gevechten die we voeren
aanscherpen, de bouw van de maxi-gevangenis is niet
alleen een kwestie van vier muren maar is vooral een
sociale kwestie die de hele samenleving aangaat. Daarom kunnen vijf dagen van ontmoetingen rond de strijd
tegen de maxi-gevangenis een mooie gelegenheid zijn.
Tijdens deze ontmoetingen komen kameraden uit
verschillende hoeken van de wereld praten over hun
strijdervaringen, hun gedachten over de insurrectionele
strijd uiteenzetten en pistes verkennen om de strijd tegen de maxi-gevangenis, maar niet alleen, uit te diepen.

http://abaslamaxiprison.noblogs.org
abaslamaxiprison@riseup.net

donderdag 1 oktober 2015
Acrata - grooteilandstraat 32 brussel
19u30
naar opstand

programma

van de debatten
& de discussies
De discussies vinden plaats op verschillende
plekken in de Brusselse wijken.
Deze ontmoetingen zijn zelfgeorganiseerd: buiten en tegen alle instellingen. De toegang tot de
debatten is dus vrij (politici, journalisten, flikken & co, geef verstek.)

dinsdag 29 september 2015
Le Passage - Rossinistraat 11 Anderlecht
19u30
// Deuren open vanaf 17u //

Het uur van de revolte
Er zijn veel redenen om te rebelleren, er is er geen één
om te berusten. Jean Weir, een kameraad uit Brixton (Londen) met lange jaren van ervaring in het gevecht voor vrijheid, komt haar bedenkingen delen.
De macht probeert overal rondom ons muren te bouwen,
de ketenen die ons weerhouden worden onophoudelijk
vernieuwd, maar de verlangens van vrijheid en de weigering om zich te onderwerpen kunnen altijd in brand vliegen om deze wereld neer te halen. Aan ons om te blazen
op de broeihaarden in deze maatschappij die elke dag
meer een openluchtgevangenis wordt.

woensdag 30 september 2015
Lion d’Or - Jamarlaan 5 Anderlecht
15u
strijd tegen

de
de maxi gevangenis in brussel

De bouw van de grootste gevangenis uit de Belgische
geschiedenis verhinderen is strijden tegen de macht die de
hele stad tot een groot concentratiekamp in open lucht wil
maken. Als niemand, zowel binnen als buiten, in de schaduw van een gevangenis vrij kan zijn, is het door zelfgeorganiseerde strijd en directe actie dat dit monsterproject
van de staat moet bestreden worden. Kameraden die actief
zijn in deze strijd zullen een schets maken van dit gevecht,
vragen opwerpen en uitnodigen tot nadenken over de uitdagingen die deze strijd vandaag stelt.

Pianofabriek - fortstraat 35 St-Gilles
de strijd tegen de nieuwe 19u30

"type c" gevangenissen
in griekenland

Dat het conflict broeit op Griekse bodem, dat er de
voorbije jaren belangrijke explosies zijn geweest, daar valt
niet over te twijfelen. Het is dan ook niet verbazend dat
de Griekse staat heel haar repressief arsenaal bovenhaalt
om de revolte te proberen breken. Zo lanceerde de staat in
2014 het project om isolatiegevangenissen, “type C”, in te
voeren om anarchisten, revolutionairen en opstandelingen
levend te begraven. Van binnenuit, maar gesteund in de
strijd, werd een strijd begonnen tegen dit uitroeiingsproject. Kameraden zullen een kritisch bilan opmaken van dit
gevecht.

Een strijd beginnen tegen een welbepaald aspect van de
macht, tegen een repressieve structuur in aanbouw zoals de
maxi-gevangenis, betekent je de vraag stellen van de vernietiging. Want dat is de enige manier om definitief een kruis
te trekken over die structuur in kwestie. Geloven dat een
enorm project als de maxi-gevangenis kan worden tegengehouden met de zachte weg van petities en legalistische
oppositie betekent niet alleen jezelf bedotten, maar ook alle
anderen, alle onderdrukten en uitgeslotenen, bedriegen.
Nee, een dergelijke strijd moet zich de vraag stellen van de
opstand: krachtdadig en zelfgeorganiseerd de vooruitgang
van de macht verhinderen. Maar hoe die vraag stellen? Aan
de hand van misschien niet dezelfde, maar alleszins door
een gelijkaardige wil gedreven pogingen uit het verleden,
zal de Italiaanse kameraad Alfredo M. Bonanno licht werpen
op deze cruciale vraag.

