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Drodzy czytelnicy,
w tym miejscu chcielibyśmy przedstawić ideę tej broszury i przedstawić
nasz kolektyw redakcyjny.
Dowiedzieć się czegoś o sytuacji w więzieniach
W broszurze tej znajdziecie teksty i prace więźniów, którzy próbują przekazać, co więzienie oznacza dla ludzi będących „wewnątrz”. Więzienie
związane jest zawsze z izolacją: osadzeni oddzieleni są od swoich najbliższych, przyjaciół oraz pozbawieni innych kontaktów społecznych.
Ludzie „z zewnątrz” natomiast niewiele dowiadują się o tym, jak wygląda więzienna codzienność, co słychać u osób przebywających za murami, czym się zajmują itd. Broszura ta stara się choćby w najmniejszym
stopniu przerwać tę izolację. Z tego względu jest dla nas bardzo ważne,
by nie mówić w imieniu uwięzionych, lecz pozwolić im samym opisać
ich sytuację.
Przerwać izolację
Broszura ta stara się zarysować możliwie najbardziej zróżnicowany obraz więzienia: autorami są osadzeni posiadający różne pochodzenie społeczne i przyjmujący różne punkty widzenia. Różnorodne są także formy wypowiedzi – komiks, wiersz, obraz, dokumentacja wewnętrznych
więziennych zarządzeń czy po prostu list. Staraliśmy się uchwycić różne
głosy, nie byliśmy jednak w stanie całkowicie ominąć odizolowującego
charakteru więzienia podczas tworzenia tego zbioru. W związku s tym o
projekcie dużo łatwiej dowiedzieli się więźniowie, którzy związani są z
określonymi sieciami, niż ci, których nikt „na zewnątrz” nie wspiera.
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Kolektyw redakcyjny: krytyka instytucji przymusu
Kolektyw stanowi grupa młodych ludzi z różnych krajów (Niemiec,
Francji, Polski), którzy z wielu względów zajmują się krytyką więziennictwa. Nikt z nas nie siedział przez dłuższy czas w więzieniu, mieliśmy
natomiast wiele doświadczeń z zakładami karnymi i wymiarem sprawiedliwości. Łączy nas żądanie zniesienia wszelkich instytucji przymusu i
systemów, które je tworzą. Nie identyfikujemy się ze wszystkimi treściami zawartymi w tej broszurze.
Rozpowszechniać, więcej pisać i czytać
By umożliwić dostęp do tej broszury jak największej liczbie odbiorców,
zależy nam przede wszystkim na osobistym przekazywaniu informacji i
materiałów z ust do ust. Byłoby więc świetnie, gdybyście nam pomogli
w rozprowadzaniu tego zeszytu! Są na to różne sposoby (zob. ramka).
Więźniów, którzy dopiero teraz dowiedzą się o broszurze, zachęcamy do
chwycenia za pióro – przysłane przez Was materiały zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej: knastbroschuere.blogspot.de. Są
na niej umieszczone wszystkie teksty z niniejszego zbioru, a także inne,
które z różnych względów nie trafiły na jego łamy. Cały czas staramy się
je uzupełniać. Na stronie znajdziecie poza tym listę książek, czasopism i
innych stron internetowych, które polecamy.
Więźniowie potrzebują korespondencyjnych przyjaciół
Być może zainspiruje Was ta broszura do tego, żeby chwycić za długopis
i kartkę papieru i napisać do więźniów! W niektórych miastach działają
także regularne spotkania pisania listów.
Dziękujemy autor(k)om, artyst(k)om i tłumacz(k)om!
Bardzo cieszyliśmy się z każdego kolejnego listu!
Wydawcy
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Artur Konowalik: Faszyzm więzienny
Jako więzień o mocnych przekonaniach i ideach anarchistycznych nie
mogę pominąć zjawiska więziennego, które jest niczym innym jak
faszyzmem, wielokrotnie faworyzowanego przez władze więzienia.
Może zacznę od początku. Nazywa się grypsowaniem, jest to podkultura więzienna, która nie wiadomo, od kiedy się wzięła, lecz pewne jest,
że była to grupa ludzi bardzo liczna za czasów komunizmu. Walczyli
oni z reżimem więziennym, o lepsze warunki, lepsze jedzenie, lepsze
prawa, które były bardzo łamane. Grupa ludzi walczących. Liczne bunty
w polskich więzieniach pod koniec lat osiemdziesiątych. Od tamtych
czasów minęło 20 lat i dawniejszy ruch oporu zamienił się w nic innego
jak faszyzm. Siedzę w zakładzie karnym od prawie 14 lat i obserwuję to
zjawisko na co dzień. Owi ludzie grypsujący, zwą ich też nieformalną
grupą, podkulturą więzienną przyjęli „wspaniałe” tak zwane zasady,
jak zasady wodzostwa, terroryzowania innych (nie grypsujących), dyskryminowanie ich, poniżanie, okradanie, nie dopuszczanie do „swojego
stołu”. Grypsujący mają szereg zasad jak np. nie witają się z innymi, nie
jedzą przy stole, nie używają wspólnych rzeczy, nie mówiąc o jedzeniu
czy piciu z jednych misek czy szklanek. Jest to grupa ludzi nieliczna w
tych czasach i akurat w tym więzieniu, która innych ma za podludzi, jest
podział i pełna pogarda dla innych. Jest to bardzo zamknięta klika ludzi.
Władze więzienia nie robią nic, a nawet ich faworyzują, gdyż powodów
jest wiele.
Po pierwsze, nic prawnie nie mogą im zrobić, za przynależność
do tej podkultury, władze więzienia wolą udawać, że nie ma problemu.
Przy pomocy szpicli w tej grupie wiedzą o wszystkim co się dzieje, kto
kombinuje, co planuje, kto co robi, czy są narkotyki. Po prostu wszystko,
więc jest im to przydatne. Oficjalnie nie ma szpicli w tej grupie, ale są
i władze więzienia wiedzą wszystko. Nie mogą nic z nimi zrobić to ich
akceptują, boją się także, że mogą namówić wielu np. do głodówki lub
innego buntu. A ONI wolą mieć spokój.
Zaznaczę, że jak jest jakieś przeciwstawienie się przeciwko
władzom (co jest bardzo rzadkie) to muszą brać udział wszyscy z tej
grupy. Więc jest zagrożenie. Do tego najważniejsze jak władze więzienia
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radzą sobie z porządkiem. Robią cele; np.: dwie osoby grypsujące, zazwyczaj duzi faceci z pojebanymi głowami i wypaczoną osobowością i jeden
niegrypsujący, który jest uciążliwy dla nich, który pisze skargi lub siedzi
i ma postawę roszczeniową. Dają go do takich dwóch aby go utemperowali i aby był jak baranek. Jest przyzwolenie na wszystko, tylko aby nie
było siniaków. Jest poniżany, bity, zabierają mu jedzenie, usługuje tym
dwóm, pranie, sprzątanie, znęcanie psychiczne! Wszystko za przyzwoleniem. Nazywa się to „cela wychowawcza”. Władze też wiedzą , kogo
dać do takiej celi, patrzą na charaktery, osobowości ludzi. Jeżeli wiedzą,
że ktoś nie da się i może dojść do tragedii to go nie dają, już sami innymi
metodami uspokajają gościa.
Ostatnio wstrząsnął mną przypadek mojego kolegi, zabrali go na
inny oddział, był niewygodny, za dużo go wszędzie było. Trafił na taką
celę, znęcali się, zmuszali do jedzenia w ubikacji, zabierali wszystko po
widzeniach. Lista tortur i terroru jest długa. Wszystko pod okiem władz.
Chłopak nie wytrzymał, złamali mu psychikę. Wrócił na ten oddział gdzie
jestem. Nie człowiek, w trzy miesiące z normalnego człowieka zrobili
wrak ludzki, chudy, zaniedbany, nic niemówiący, trzęsący się człowiek,
który mnie nie poznał. Pół roślina, siedzi 7 lat, do końca kary zostało mu
trzy miesiące. Pod koniec kary chłopaka załatwili.
Teraz szybciutko wysłali go na oddział dla ludzi, którzy zwariowali. Dostaje trzy razy dziennie leki. „Cóż, zwariował” powiedzą matce
i rodzinie, zapewne brał jakieś leki psychotropowe lub narkotyki. Zrobią
wpis w akta, że się odurzał i po sprawie. Na oddziale dla „wariatów”
też są cele „wychowawcze”, także jak mu się polepszy i będzie stwarzał
problemy to go uspokoją. Był ostatnio też przypadek, chłopak za mocno
był zbity, rozcięcie policzka, siniaki. Sprawa z urzędu musi być wszczęta
o pobicie. Agresora wezwali na długa rozmowę, cała świta oznajmiła
„Nic się nie martw”. Napisz, że rzucił się na ciebie z żyletką i chciał ci
po szyi przejechać i w samoobronie zbiłeś go. A że to było na oddziale
dla „wariatów” to po sprawie. „Cóż?! WARIACI”.
Ludzie, którzy zwą się grypsującymi a mają główne cechy
faszyzmu nie robią tego oczywiście za darmo. Mają ulgi takie jak zgody
na częstsze paczki, telefon częściej, nawet codziennie, dodatkowe widzenia i pełen zakres przywilejów. Wszystko jest po cichu, niby tego nie ma.
Wszyscy udają.
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Ostatnio wysłuchałem reprymendę od wychowawców. „Och, te
kontakty z anarchistami, pisanie, moglibyśmy ukrócić to”. A tymczasem
panoszy się tutaj faszyzm i jest dobrze. Jestem tutaj, walczę i będę dopóki będę miał siły i „zdrowy rozum”.
Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają i dają mi siłę. To
dzięki wam mam siłę sam jeden przeciwstawiać się IM!
Walka trwa
Artek
P.S. Doszły mnie już pogłoski, że mój kolega zwariował od prochów.
Średnia w polskich więzieniach to jedno samobójstwo co dziesięć dni.
Ciekawe ile przyczyniło się do tego, co opisałem a ilu zwariowało OD
LEKÓW I NARTKOTYKÓW!
Artur Konowalik
Zakład Karny
Załęska 76
35-322 Rzeszów
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Wann
Sprössling
gepflanzt
Hier–
gegossen
immer noch
gewachsen
hier
mächtig erhebt
sich die
aus Gestern
Baumkrone
wurde
heute
Hier–
wird
immer noch
morgen
langsam
Hier–
ergraut
immer noch
Augen
neuer
erblinden
Tag
neue
Woche
neuer
Monat
neues
Jahr
Hier–
immer noch
aus Neugeborenem
wird
Kleinkind
Kind
Jugendlicher
Twen
Hier–
immer noch

Hier–
immer noch
hier!
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Kein
Ich bin
kein
wie die
Kirschblüte
Ich bin
kein
wie der
Schmerz
Ich bin
kein
wie der
Zorn
Ich bin
kein
wie die
Leere
Ich bin
kein
wie das
Dunkel
Ich bin
kein–
Mensch.
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Kiedy
Latorośl
zasadzona
Tutaj podlewana
wciąż
wyrośnięta
tutaj
potężnie unosi się
korona drzewa
wczoraj
stało się
Tutaj dziś
wciąż
stanie się
jutrem
powoli
siwieje
Tutaj oczy
wciąż
ślepną
nowy
dzień
nowy
tydzień
nowy
miesiąc
nowy
rok
Tutaj wciąż
z noworodka
stanie się
niemowlakiem
dzieckiem
młodzieńcem
nastolatkiem
Tutaj wciąż

Tutaj wciąż
tutaj!
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Żaden
Jestem
żaden
jak
kwiat wiśni
jestem
żaden
jak
ból
jestem
żaden
jak
gniew
jestem
żaden
jak
pustka
jestem
żaden
jak
ciemność
jestem
żadnymczłowiekiem.

Thomas Meyer-Falk
obecnie JVA Bruchsal
www.freedom-for-thomas.de

12 // Solidarne pozdrowienia z więzienia

autor: Oihana
LES SOIRS DE DEPRIME!!
- La prison – endroit de punition, d’indignation et d’humiliation!!! Le
soir ici tout est triste, gris, austère, c’est un autre monde que celui de la
journée... Plus ces bruits de clefs et ces portes qui claquent sans cesse,
c’est le silence, le calme plat, à croire parfois qu’il n’y a pas de vie humaine qui habite ces cellules !!!
D’autres fois c’est plus bruyant, les filles parlent entre elles par les
fenêtres, d’autres se parlent avec le miroir pour pouvoir se voir et tu as
toujours les “commères”, qui n’ont rien à faire, qui écoutent et regardent ce qui ce passe.
Les nuits en prison, c’est là ou tous tes cauchemards ressurgissent, tu
n’a que les néons de la promenade pour éclairer ta cellule quand ta
lumière est éteinte.
- La nuit se sent la mort en prison, prise de cacheton, mauvais délire,
envie de se tailler les veines, mais heureusement que l’ange gardien qui
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est en nous nous dit de ne pas franchir le pas, car tu le regretteras...
- La nuit il fait tout noir et souvent j’ai des idées “noires”. Comment ne
pas déprimer, ne pas craquer, et surmonter le nombre d’années que tu
auras à passer, et purger la peine que le juge t’a infligée ?
Je me pose souvent la question, mais elle reste toujours sans réponse.
On se croit “tout forte”, en fait l’être humain-e est faible, faible psychologiquement, il faut pouvoir assumer sans broncher le nombre d’années
ou de mois que le juge t’a donné...
- Alors pour tenir le coup et ne pas craquer en prison, c’est le “supermarché des déprimes”, y a qu’à demander : une fois ta commande
passée, tu peux te cachetonner en toute legalité !
C’est effrayant de croire qu’avec des cachetons tout va s’arranger...
Qui ne rêverait pas de s’endormir et de se réveiller juste au moment de
sa liberté ?
Tout ça pour dire que les nuits en prison avec “les cachetons” c’est la
dépression ou à petit feu la destruction... Le soir, quand tout le monde
dort, on oublie pendant quelques heures que nous sommes dans cet
ENFER qui est la prison. C’est un “poison” quand y goutte ne caresse
qu’une seule fois, dis toi bien que tu n’en sortiras jamais idem, que tu
aies fait 6 mois ou 2 ans c’est pareil, tu auras les mêmes séquelles.
- L’état nous détruit en nous enfermant et en croyant arranger les problèmes de la société, en nous mettant dans des endroits qu’on appelle
“maisons d’arrêt””, qui sont censés nous faire arrêter et “cogiter” par
rapport aux bêtises que l’on a faites, et ben c’est PIRE, une fois que tu
as mis un pied dedans, tu en ressortiras “plus féroce”, “enragée” envers
la societé et ceux qui t’on enfermés !
Et la plupart du temps c’est en prison que tu fait des rencontres “bonnes
ou mauvaises” pour surtout penser à te “recycler” une fois libérée.
- Tu rentre escroc, et tu en ressors FUTUR braqueuse !
Elle est belle la justice, elle a tout compris à la vie.
Plus on construira des prisons, plus ils y mettront des délinquant-e-s et
ça n’arrangera rien, et c’est une histoire sans fin !
NOUVELLES PRISONS = 10 fois plus de détenues qui en ressortiront
de là plus acharnées pour la plupart...
Et qui récidiveront toutes comme je l’ai fait,
		
ALORS AU FOND, ÇA SERT À QUOI LA PRISON??
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LE MITARD = Les cellules de punition. La prison en prison.
- On l’apelle par plusieurs noms différents: trou, cachot... mais dans
tous les cas, un “mitard” reste un “mitard”.
C’est la punition la plus redoutée par les détenues. Endroit de désespoir,
c’est de la torture psychologique.
La première chose qui frappe quand on y remisse et donne envie d’en
ressortir aussitôt, c’est la nudité du lieu ! Il n’y a rien ou presque, un lit
en béton, le tabouret et la tablette scellée au mur, un WC avec un lavabo
juste au dessus. Un cadre minimaliste et dur…
Le MITARD appelle le béton et le fer. Et pour éclairer ce lieu : une
minuscule fenêtre qui laisse à peine entrer l’air et qui est peu riche en
lumière.
- Mais hélas, t’as fait trop de crasses à certaine “connasses”, tu as voulu
jouer la “coriace” et maintenant tu dois faire face... Quand tu passes au
“prétoire” et qu’on te dit direction “QD”, quelle-que-soit la durée, tu
sait très bien que ça va t’achever, tu vas en ressortir éprouvée, époussée
et fatiguée...
Ici au Mitard, il n’y a rien à faire, c’est censé être un endroit de “punition” pour te calmer, cogiter et penser aux conneries que tu as fait pour
ne pas recommencer. Tu penses aux gens que tu aimes dehors en ayant
seulement qu’une image dans ta tête, car ici comme tout n’est pas permis, les photos sont interdites.
- Hors c’est tout le contraire, tu ne fais que ressasser ce que tu feras
une fois sortie de ce trou à rats pour te venger de toutes celles qui t’ont
balancée ou ont voulu te “baiser”!!!
- Pour les plus “coriaces” d’entre nous, le mitard n’est qu’une épreuve
de plus avec celle de la prison, c’est tout...
Comme toutes les “taulardes” disent, “tout ce qui ne tue pas rend plus
forte”. Ça c’est sûr, et tu ressors de là après 20 ou 30 jours encore plus
méchante, plus acharnée, plus agressive que quand on t’y a mis 30 jours
plus tôt !
- Le mitard c’est le désespoir et c’est un long “tunnel noir”, où les jours
paraîssent des semaines et où tu ne sais plus quel jour on est tellement
tu es déconnectée de la realité.
A croire qu’il n’y a pas de fin et d’ailleurs est-ce-qu’il y a eu un début ?
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Où est le début de “l’enfer” ? Le mitard ça sent la mort, il fait froid. Tu
as l’impression d’être une “pestiferée”, à croire que tout le monde veut
t’éviter tellement la porte s’ouvre jamais, seulement pour te donner à
manger ou quand tu as du courrier, tu as l’impression d’être comme un
“lion en cage” derrière le putain de grillage sale et tout rouillé...
- Comment faire pour ne pas péter un plomb, impossible à comprendre,
tu SUBIS et tu attends et passes tes journées à lire, à écrire ou à dormir
en attendant vite lendemain pour que les jours passent le plus vite possible, mais malheureusement ce n’est jamais le cas.
Tu te sens seule, délaissée, oubliée par la “société” et même par tes
“alliées”, avec qui tu es incarcerée même si tu sais qu’il y a toujours
certaines personnes qui pensent sûrement à toi et qui ne te lâcheront
pas. Je crois que c’est la seule façon de tenir et ne pas baisser les bras
dans cet endroit là!
Jusqu’ici les paroles d’une jeune fille incarcérée depuis à peu près 3 ans.
Je suis une autre fille (et militante de l’ ETA), ça fait quelques années
que je suis dans les prisons françaises.
Je voudrais juste ajouter deux ou trois choses sur le mitard. Le système
du mitard a un but, l’humiliation de la personne. Même si récemment
la loi a été changée et il y a eu des progrès, le fond y reste. Là-bas tu
dépends totalement des surveillants, le papier toilette (qui nous donnent
un rouleau chaque fois), le produit pour nettoyer la cellule (ça c’est un
grand combat... le plus drôle est que dans le règlement est marqué que
la cellule doit être propre), faire sortir la poubelle (moi, je cachais des
feuilles des journaux – on a le droit à maximum 2 journaux ou 1 livre et
1 journal – pour du moins essayer de couvrir les déchets) ou même les
serviettes hygiéniques (si tu as la chance de tomber sur une surveillante
un peu humaine, tu peux avoir 4-5 serviettes et tu es tranquille dans la
journée), il faut tout demander aux surveillants. La montre est interdite aussi, pour moi c‘était très difficile d‘être sans savoir l’heure, être
obligée de demander l’heure tout le temps aux surveillantes (les dernières fois que j‘ai été au mitard j’ai refusé d’enlever ma montre, c’est
un petit combat gagné !). J’ai toujours pensé que les personnes qui ont
créé le mitard sont des sadiques. J’ai connu une femme au mitard... La
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première fois j’avais eu quelques conversations avec elle par la fenêtre,
des conversations cohérentes, après 6 mois, quand ils m’ont encore mis
au mitard (à cause des luttes pour revendiquer nos droits) j’avais essayé
de parler avec cette femme, impossible, elle n’était plus capable, elle
était totalement ailleurs (“folle”). Même les chiens on ne le traite pas
comme ça (je ne demande pas ce traitement pour les chiens, bien sûr!).
Les médecins l’ont vu au moins deux fois par semaine, qu’est-ce qu’ils
ont fait pour empecher ça ? RIEN !! A mon avis ce sont des complices,
peut-être pas tous, mais presque.
Avant de finir une dernière chose, à cause de la censure, on est sûres que
cette lettre ne passera pas le filtre de la prison donc on va sortir la lettre
de façon “illégale”, comme dans l’inquisition !
Nous vous saluons. Bravo à vous !! Entre toutes et tous nous allons
detruire les murs qui nous oppriment et créer un monde juste et libre.
		
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!

Przygniatające wieczory!!
- Więzienie: miejsce ukarania, oburzenia, poniżenia!!! Wieczorami
wszystko tu jest smutne, szare, surowe. To inny świat niż za dnia... Do
tego dochodzą odgłosy brzęczących kluczy i dobitnie zamykanych drzwi.
Ta nieskończona cisza pozwala czasem uwierzyć, że w żadnej z cel nie
ma żywej duszy!!!
Kiedy indziej jest żywiej, dziewczyny rozmawiają za sobą przez okna,
niektóre używają przy tym lusterek, by się nawzajem widzieć i zawsze
znajdą się „plotkary”, które nie mają nic do roboty i się przyglądają lub
przysłuchują.
W trakcie więziennych nocy budzą się twoje koszmary. Kiedy gaśnie
światło, twoją celę oświetlają tylko uliczne neony.
- Nocą czuje się w więzieniu śmierć – łykasz kilka tabletek, straszna jazda, chęć poprzecinania sobie żył. Na szczęście anioł stróż, który w nas
jest, zabrania przekroczyć tę granicę, bo inaczej będziesz żałować...
- Noc jest całkowicie czarna i często mam „czarne” myśli. Jak się tu nie
powiesić, nie załamać i pokonać te lata, które musisz tu spędzić, odsiedzieć karę wymierzoną przez sędziego???
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Często stawiam sobie to pytanie, pozostaje ono jednak wciąż bez odpowiedzi. Człowiek myśli, że jest „całkiem silny”. W gruncie rzeczy człowiek jest słaby, psychicznie słaby, musi być w stanie, czy ci się to podoba
czy nie, przyjąć ten czas kary nałożony w sądzie...
- „Sklep dla zdołowanych” pomaga w tym, aby wytrzymać cios i nie
załamać się w więzieniu. Tam wystarczy zapytać. Kiedy tylko twoje zamówienie przyjdzie, możesz całkiem legalnie łykać tabletki. To przerażające, że wydaje się, że dzięki „tabletkom” wszystko się ułoży...
Któż nie marzy o tym, by zasnąć i obudzić się w momencie, kiedy już
będzie można wyjść na wolność!!! Noce na „tabletkach” są jednak przygnębiające lub, inaczej mówiąc, spalają cię małym ogniem...
Wieczorami, kiedy wszyscy śpią, zapomina się na kilka godzin, że jesteśmy w tym PIEKLE, w więzieniu. To „trucizna”, kiedy jej skosztujesz,
nie powiesz już sobie nigdy, że od niej nie uciekniesz, nieważne czy siedzisz pół roku, czy dwa lata – poczujesz te same konsekwencje.
- Państwo nas niszczy, zamykając nas i wierząc, że w ten sposób rozwiązuje problemy społeczeństwa. Zamyka nas w miejscach zwanych
„maison d’arrêt“ (dom, który powstrzymuje), które nas hamują i mają
przywieść do „przemyśleń“ na temat głupot, które zrobiliśmy. Jest jednak GORZEJ, kiedy już raz w to wejdziesz, wyjdziesz jeszcze bardziej
„wkurzona“ i „oburzona“ na społeczeństwo, które cię zamknęło!!!
Większość czasu więzienie dostarcza ci „dobrych albo złych” spotkań,
które służą przede wszystkim temu, by cię „znów wykorzystywać”, jak
tylko będziesz wolna.
- Wchodzisz do środka jako buntownik, a wychodzisz jako PRZYSZŁY
złodziej!!!
Sprawiedliwość jest piękna. Całkowicie zrozumiała życie. Im więcej powstaje więzień, tym więcej jest więźniów, a to niczego nie rozwiązuje. To
niekończąca się historia!!!
NOWE WIĘZIENIE = dziesięć razy więcej osadzonych, którzy będą
jeszcze bardziej uparci, kiedy wyjdą...
I stają się recydywistami, jak ja.
CO ZATEM KORZYSTNEGO JEST W WIĘZIENIU??
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KARCER – cela karna. Więzienie w więzieniu.
- Mają różne nazwy: nora, loch... ale „karcer” to zawsze „karcer”. Tej
kary więźniowie obawiają się najbardziej. Miejsce zwątpienia, psychicznych tortur...
Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, kiedy jest się w środku, i która
wywołuje natychmiastowe pragnienie wyjścia, jest nagość tego miejsca.
Nie ma tam nic lub prawie nic: betonowe łóżko, przykręcony do ściany
taboret, a obok ubikacja z umywalką. Surowy i minimalistyczny obraz...
KARCER krzyczy betonem i żąda samooceny. By rozświetlić tę przestrzeń: ledwo przepuszczające powietrze i światło okno.
- Ale cóż, byłaś zbyt niemiła dla jakiejś „idiotki”, zgrywałaś „twardzielkę”, a teraz musisz stawić czoła sytuacji...
- Kiedy idziesz do „sali sądowej” i wysyłają cię do karceru, niezależnie
od długości kary wiesz dokładnie, że dołoży ci resztę. Kiedy wychodzisz,
jesteś przetestowana, zniszczona i zmęczona... W karcerze nie ma nic do
roboty. Ma to być miejsce „kary”, która ma cię strącić w dół, zmusić do
przemyśleń o głupotach, których nie powinnaś powtarzać. Myślisz o ludziach na zewnątrz, których kochasz, z ich obrazami w głowie, ponieważ
tam, gdzie nic nie jest dozwolone, zdjęć też mieć nie możesz.
- Na zewnątrz jest odwrotnie, nieustannie powtarzasz to, co zrobiłaś,
jak tylko wyjdziesz z tej szczurzej nory, by dołączyć do tych, którzy cię
oczerniali lub próbowali oszukać!!!
- Dla „najtwardszych” spośród nas jest tylko kolejną próbą, która wiąże
się z samym więzieniem. To wszystko...
Słowami wszystkich „sióstr więziennych”: „każdy, kto się nie ugnie, wychodzi silniejszy”. To pewne. A po 20 lub 30 dniach wychodzisz jeszcze
bardziej podła, zawzięta, agresywna niż przedtem!!!
Karcer to zwątpienie i długi „czarny tunel”, w którym dni zrównują się
z tygodniami i nie wiesz, jaki jest dzień, tak bardzo jesteś oderwana od
rzeczywistości. Nie wierzysz, że to się skończy, a tym bardziej, że to
wszystko się zaczęło. Gdzie zaczyna się „piekło”? Karcer pozwala poczuć śmierć. Jest zimny. Masz wrażenie, że roznosisz „zarazę”, że wszyscy ci schodzą z drogi, a drzwi nie otwierają nigdy – tylko jak dostajesz
jedzenie lub pocztę. Masz wrażenie, że jesteś „lwicą w klatce”, za brudnymi i całkowicie przerdzewiałymi pieprzonymi kratami...
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- Jak mają komuś nie puścić nerwy, CIERPISZ od tego wyczekiwania i
spędzasz dni czytając, pisząc, śpiąc, czekając na następny dzień, by dni
mijały jak najszybciej. Tak się jednak nigdy nie dzieje.
- Czujesz się samotna, zostawiona sama sobie, zapomniana przez „społeczeństwo” i nawet przez współwięźniów, nawet jeśli wiesz, że zawsze
istnieją osoby, które o tobie myślą i nie pozwolą upaść. Myślę, że to jedyna możliwość w tym miejscu, która pozwala przetrwać!!!
To słowa młodej kobiety, która przebywa w więzieniu od około trzech
lat.
Ja jestem inną młodą kobietą (i aktywistką ETA). Od kilku lat przebywam we francuskich więzieniach.
Chciałabym dodać kilka słów na temat karceru. System oparty na karcerze ma na celu poniżenie jednostki. Mimo że w ostatnim czasie zmieniło
się prawo i można zauważyć postępy, istota pozostaje niezmienna. Tam
jesteś całkowicie zależna od strażniczek: papier toaletowy (który od nich
dostajesz), środki do czyszczenia celi (to jest wielka walka... najśmieszniejsze, że czystość celi zapisana jest w regulaminie), możliwość wyrzucenia śmieci (chowałam papier gazetowy – normalnie ma się prawo
do dwóch gazet lub jednej książki i jednej gazety – żeby przynajmniej
zakryć śmieci), a także podpaski (jeśli masz szczęście trafić na w miarę
ludzką strażniczkę, możesz dostać cztery lub pięć podpasek, a to wyczerpuje limit). Trzeba o wszystko prosić strażniczki. Zegarki są zabronione.
Trudno było mi dać sobie radę bez zegarka i ciągle pytać strażniczkę o
godzinę. Kiedy ostatni raz byłam w karcerze, odmówiłam zdjęcia zegarka. To był mały triumf! Zawsze uważałam, że ludzie, którzy zbudowali
karcery, są sadystami.
W karcerze poznałam jedną kobietę... Na początku rozmawiałam
z nią przez okno w całkiem sensowny sposób. Po pół roku, kiedy ciągle
odsyłano mnie do karceru, ponieważ walczyłam o nasze prawa, próbowałam rozmawiać z tą kobietą, bezskutecznie. Nie była już w stanie rozmawiać. Zupełnie odeszła od zmysłów. Nawet psów tak się nie traktuje.
(W żadnym wypadku nie uważam, że tak powinno się traktować psy!).
Lekarze odwiedzali ją co najmniej dwa razy w tygodniu. Co zrobili, by
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temu zapobiec? NIC! Według mnie są współwinni, może nie wszyscy,
ale prawie wszyscy.
Zanim skończę, jeszcze jedna rzecz: z powodu cenzury jesteśmy
pewne, że ten list nie przejdzie przez filtr więzienny, dlatego przemycimy
go „nielegalnie”, jak podczas inkwizycji!
Pozdrawiamy was. Dobra robota! Razem zburzymy wszystkie
mury, które nas uciskają i stworzymy sprawiedliwy i wolny świat.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!

autorka: Alaitz
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autorka: Ainhoa
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Finni: wie im falschen Film...
kommt es mir echt schon manches Mal vor, dass man selbst bei Karikaturen so betonen muss, dass jede Ähnlichkeit mit Lebenden wie längst
Toten nicht unbedingt beabsichtigt is, is aber gerade so in Sachen Justiz
und ihrer Handlanger eben einfach unvermeidbar, und das doch schon
seit Jahrhunderten und länger, denn Justiz und all ihre Gesetze hatten
doch noch nie was mit Glauben zu tun. Also es hat doch da noch niemals
wer ernsthaft geglaubt, dass vor diesem Reiche und Mächtige ebenso
behandelt werden, wie eine/r aus dem Volke.
Nehmen wir doch nur mal so das wohl bekannteste Fehlurteil,
das ja immer wieder in vielen Gedanken und Mündern is, das um diesen
Jesus, oh, ich bin da gewiss auch kein Allwissender, auch wenn ich da
mal mit allem Drum und Dran konfirmiert wurde, aber da war ich jung,
leichtgläubig und brauch…, äh, wollte das Geld. Doch was ich da verstanden hab, is, dass dieser Jesus den Mächtigen und Gläubigen von Anfang an viel zu radikal daher gekommen is, und da sie seiner nicht Herr
werden konnten, da haben sie ihm den Prozess gemacht, abgeurteilt und
so direkt ans Kreuz genagelt.
Und sicher war er da so nicht der Einzige, nur von den unzähligen Anderen hat sich niemals wer die Namen gemerkt. Wobei, schon
klar, Jesus eben schon extrem bei auffiel, alleine dadurch, dass er wieder
aufstand und – zisch – direkt vom Acker da machte, was man ja gut verstehen kann, nur das kann eben nicht jeder, weder damals noch heute.
Und wenn ich da so richtig informiert wurde, dann hat dabei ja
auch das brave Volk brav mitgespielt. Hat dem Ganzen zugestimmt und
auch die Hinrichtung freudig begleitet, und ich überleg da so, ob das deshalb noch hier und heute „Im Namen des Volkes“ heißt?
Jedenfalls, einfach so zu behaupten, dass das da damals eben
der Zahn der Zeit war, die Menschen es nur nicht besser wussten… und
schon sind wir wieder reinen Gewissens, oh no, liebe Leute, so funktioniert das nicht! Denn wir können uns da doch sicher sein, käme Jesus
mal wieder von seiner Wolke runter, egal, ob im Sinne der Wiedergeburt
oder weil er seinem alten Herrn nur auf die Nerven ging, oder da gar was
ausgefressen hat. Käme er in gleicher Art und Stil hierher, da würde er
schnell so wieder hinter irgendwelchen Gefängnismauern verschwinden,
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das is doch sicher! Gut, er würde nicht wieder ans Kreuz genagelt, da
sind wir doch humaner geworden. Müsste also schon von alleine sterben
und umfallen, und so hätten wir diesmal auch länger was von ihm.
Aber sonst können wir da doch bei unserer Justiz und ihren
Handlangern da so sicher sein, denn alleine in den letzten 100 Jahren
haben sie uns doch hier immer belegt und bewiesen, dass, egal, was
für ein System auch herrscht, sie sind immer feste mit dabei. Haben
doch mal Millionen so umgebracht, weil die anderen Glaubens waren
oder zu schiefe Nasen hatten, an anderer Stelle haben sie viele eingesperrt und gefoltert, weil die anders dachten oder gar dieses Land verlassen wollten. Heute werden viele eingesperrt, weil sie hier sind oder
was tun könnten, wurde der 129er immer mehr ausgebreitet, um immer mehr als was Böses abzustempeln, sie dann monate-/jahrelang in
Isolationshaft nehmen zu können, um so leichteres Spiel mit ihnen zu
haben, denn immerhin gilt hier jede/r als unschuldig bis zu ihrer Verurteilung. Jaja, schon klar! Auch, dass das nur so die Spitzen der Justizberge sind… und man muss gewiss da kein Heiliger sein, um zu ahnen, dass da drunter noch viel mehr Übles sich versteckt. Mit Sicherheit!
Finni (alias Günther Finneisen) war fast 20 Jahre im Knast, zuletzt in der
JVA Rosdorf, und kam im November 2011 endlich frei. 15 Jahre und 6
Monate, also den größten Teil seiner Haftzeit, verbrachte er in Totalisolation in der JVA Celle. Mehr Cartoons von ihm auf ivi-info.de.

Są miejsca, które zachęcają do myślenia... jak z nich wyjść!
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Jak w fałszywym filmie...
Czasami wydaje mi się, że nawet malując karykatury trzeba podkreślać,
że jakiekolwiek podobieństwo do żywych, jak i dawno umarłych jest
niekoniecznie zamierzone. W szczególności w przypadku wymiaru sprawiedliwości i jej popleczników jest to jednak nie do uniknięcia od stuleci, ponieważ wymiar ten z jego wszystkimi przepisami nigdy nie miał nic
wspólnego z wiarą. Nikt do tej pory na poważnie nie wierzył, że w jego
obliczu bogaci i możni tak samo są traktowani, jak zwykli ludzie.
Weźmy na przykład znany błędny wyrok, który jest często na
ustach i w myślach wielu ludzi, ten dotyczący Jezusa, och, nie jestem
znów żaden tam wszechwiedzący, mimo że byłem bierzmowany ze
wszystkim, co tego dotyczy, ale wtedy byłem młody, łatwowierny i potrzebowa..., ech, chciałem pieniędzy. To, co jednak zrozumiałem, to, że
ten Jezus dla możnych i bogatych od samego początku był zbyt radykalny, więc ponieważ nie mogli go poskromić, wytoczyli mu proces, osądzili i od razu przybili do krzyża.
I na pewno nie był jedyny, po prostu imion wielu pozostałych
nikt nie zapamiętał. Przy czym oczywiście Jezus podpadł szczególnie,
chociażby przez to, że zmartwychwstał i - cii - od razu zniknął, co można
zrozumieć, lecz nie każdy potrafi to zrobić tak wtedy, jak i dziś.
I jeśli dobrze mnie poinformowano, grzeczny lud brał też w tym
wszystkim udział. Na wszystko się zgodził i radośnie towarzyszył samej egzekucji, więc zastanawiam się, czy to dlatego do dziś mówi się
„w imieniu narodu” (pod uzasadnieniem wyroku w Niemczech – przyp.
red.)?
W każdym razie twierdzić tak po prostu, że tam w tych czasach
po prostu tak było, tylko ludzie nie widzieli, jak się lepiej zachować… i
znów mamy czyste sumienie, o nie, kochani ludzie, tak to nie działa! Możemy być bowiem pewni, że jeśli Jezus przyszedłby ponownie ze swojej
chmury, obojętnie, czy w sensie ponownego narodzenia, lub dlatego, że
irytował swojego starego pana, lub że coś tam przeskrobał, przyszedłby
w ten sam sposób i w tym samym stylu, szybko zniknąłby za jakimiś
murami więziennymi, to przecież pewne! Może i nie zostałby przybity
do krzyża, staliśmy się trochę bardziej humanitarni. Musiałby więc sam
z siebie umrzeć i upaść, więc dłużej korzystalibyśmy z jego obecności.
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Ogólnie jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości i jego popleczników możemy być pewni, że co najmniej przez ostatnie 100 lat udowadniano nam i potwierdzano, że niezależnie od panującego systemu, jest
on zawsze zwarty i gotowy. Zgładził już miliony, bo byli innej wiary lub
mieli zbyt krzywe nosy; wielu zamknął i torturował, bo inaczej myśleli
lub chcieli opuścić ten kraj. Dziś wiele ludzi jest zamkniętych, bo tutaj są
lub mogliby coś zrobić, paragraf 129 jest coraz bardziej poszerzany, aby
coraz bardziej zwiększać zakres togo co można mianować złem, a potem
przez miesiące lub lata w trzymać ludzi odosobnieniu, by ułatwić sobie
z nimi grę. Bądź co bądź nadal każdy/a uważany/a jest za niewinnego/ą,
dopóki nie udowodni mu/jej się winy. Tak tak, wszystko jasne! Także to,
że to tylko wierzchołek góry... i nie trzeba być świętym, żeby zrozumieć,
że pod spodem ukrywa się jeszcze wiele złego. Z pewnością!
Tekst i ilustracje: Finni
Finni (alias Günther Finneisen ) spędził prawie 20 lat w więzieniu, ostatnio
w zakładzie karnym Rosdorf i w listopadzie 2011 wyszedł w końcu na wolność. 15 lat i 6 miesięcy, czyli większą część czasu, spędził w zupełnej izolacji w zakładzie karnym Celle. Więcej jego grafik na: ivi-info.de/finni.html

Jeśli nie odpowiada panu to, jaki jestem... niech pan kupi sobie psa!
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autorka: Filiz Gencer
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Roland Schwarzenberger: Briefauszüge
August 2011
[…]Selbstverständlich ist im Vollzug die Schauspielerei und das Erlernen von Falschspiel eher das „Vollzugsziel“ – wer gut schauspielert
und so die Vorstellung der Repressionisten befriedigt und bestätigt hat
gute Chancen, eher raus zu kommen und wird mit „guten Papieren“
entlassen – die Realität und Tatsache: dass die Rückfallquote bei
Erwachsenen etwa bei 56 % steht und bei Jugendlichen bei 72 % […].
Sogar Rechtsgelehrte bestätigen das Versagen des Strafvollzugs in
Deutschland – es hat nie was gebracht, die Rebellen und Widersacher
des Herschaftssystems totzuschlagen, zu vierteilen, zu rädern, Mühlsteine um den Hals zu hängen und absaufen zu lassen oder zu hängen –
diese oben erwähnten „Repressionsmaßnahmen“ sind tatsächlich schon
im Mittelalter echte deutsche Erfindungen – wenn es um das Menschenumbringen geht […]
1200 Jahre Töten und Hinrichten und Totschlagen von Gefangenen im
deutschen Strafvollzug hat nicht das Wenigste gebracht – die „Kriminalität“ steigerte sich immer mehr.
Die USA sind ein gutes Beispiel für diese These. Dort herscht zwischen
Arm und Reich seit 50 Jahren ein Bürgerkrieg und je mehr der amerikanische Strafvollzug grausamer wurde – um so grausamer die Verbrechen.
Selbstverständlich muß beachtet werden, dass das „deutsche Denken“
– also das Stammtischdenken von BILD-vernebelten „Anständigen“
– dass dieses Denken – so die Geschichte des deutschen Strafvollzugs –
sich so formuliert: „Ein Verbrechen muss mit einem noch größeren Verbrechen abgeschreckt werden“[…]. Natürlich haben wir in Germoney
keine Todesstrafe – keine physische Todesstrafe – aber es ändert nichts
an der Tatsache, dass nach einer gewissen Zeit der Inhaftierung bei den
meisten Inhaftierten eine Art Stagnation stattfindet – also Stillstand
– […] die meisten Inhaftierten werden während der Haft zu einer Art
„gesellschaftliche Krüppel“ – sie verlieren während der Haft, je länger
diese dauert, den Bezug zum kulturellen, sozialen und geistigen Sektor
– bei den meisten Inhaftierten – nicht bei allen.
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Das gehört mit zum Strafvollzug – Peter-Paul Zahl sagte: „Kultur und
Sozialität ist im Vollzug verboten, weil die Vollzugsverantwortlichen ihr
Bild und ihre Vorstellung über den Inhaftierten nicht verlieren wollen
– dass nämlich Gefangene Affen, Barbaren, Wilde und Asoziale sind
[…] und es wäre für die Vollzugsverantwortlichen sehr, sehr schwierig
und fast schon tödlich, wenn ein „Affe“, ein „Barbar“ oder ein „Wilder“
– also ein Unterlegener – anfängt, ein Buch zu schreiben oder einen
Doktortitel zu machen.“ […]
Ich erlebe hier jeden Tag diese Schauspielereien der sogenannten
„Knackis“ – wie sie alles tun, um dieser Rolle gerecht zu werden – und
wenn dann ein selbsternannter „Affe“ oder „Wilder“ oder „Barbar“ –
also ein „Knacki“ – seine Rolle gut spielt, wird dieser auch belohnt und
die Vollzugsverantwortlichen fühlen sich in ihrem Denken und in ihrer
Meinung bestätigt.
[…]
Eigentlich sollte ein Mensch denken, dass in einem Gefängnis, wo sich
doch alle Inhaftierten im selben Boot befinden […] – dass es dort kein
klassenbewusstes Denken gibt. Ein sehr großer Irrtum – derweil werden
Gefängnisinsassen in zwei großen Lager geteilt – das eine Lager sind
die „Klassiker“ und das andere Lager ist das „Patientenlager“ – da
wird nach den Delikten unterschieden – die „Klassiker“ mit den seit
Jahrtausenden immerwährenden Delikten wie Totschlag, Mord, Diebstahl, Betrug und so weiter – […] die sich eigentlich einen Dreck um
die Gesetze und Rechte und Regeln der Herrschenden scheren und aus
verschiedenen Gründen ihre Delikte begingen – und die Patienten, die
in der Regel gehorsame und sehr gesetzestreue Bürger sind, brav die
bürgerlichen Parteien wählen und auch so sich der Obrigkeit fügen und
brav und gehorsam sind – aber durch jahrelange Unterdrückung durch
ihre „Chefs“ und „Vorgesetzen“ dann sich ein Ventil gesucht hatten, um
ihrem angesammelten Frust und Zorn freien Lauf zu lassen und sich
darum noch schwächere Menschen heraussuchten – die sie dann unterdrücken konnten – und das dann sehr oft im „Libido-Bereich“.
Also absolut zwei gegensätzliche Lager, die sich im Knast befinden
– feindlich eigentlich im sozialen und gesellschaftlichen Bereich zueinander eingestellt. Diese „Feindschaft“ wird selbstverständlich dann
auch ausgenutzt von der Vollzugsstrategie – da braucht man kein Buch
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zu lesen von Machiavelli – um diese Strategie auszuführen – und so
ist es fast ein Normalbild, das im Gefängnis Verrat und Agententum zu
Hause sind.
Viele Delikte, wie bei den „Patienten“, geschehen aus Frustration und
mangelndem Mut, ihre Agressionen dort abzulassen, wo sie auch produziert werden und provoziert. […]
Vielleicht gibt es in der Gesellschaft draußen nur so wenig Widerstand
gegen all das, was auf Dauer den einfachen Menschen zum knechtenden
Idioten macht – weil der Mut fehlt und der gesellschaftliche Dressurakt
der Obrigkeitshörigkeit zu intensiv seit dem Schulalter und später wirkt
– immer die permanente Drohung: „Wenn du nicht parierst, wirst du
repressioniert“ -[…]
Eine Studie hat ergeben, dass kein Volk auf der Welt so viel aus ziviloder strafrechtlichen Gründen vor dem Kadi steht und klagen und
prozezzieren tut wie die Deutschen.
Und nirgendwo auf der Welt gibt es „Grilllpolizei“ , „Müllpolizei“ ,
„Badepolizei“ und viele andere Polizeitruppen – als sei das deutsche
Volk eine Herde von Kriminellen. Was auch ja einiges über den Charakter der Herrschenden sagt. […]
Im Grunde sind im Gefängnis nicht die hellsten und widerstandsfähigen – sondern eher die schon vom System gerupften und gebrochenen
Charaktere. Und die nicht gebrochenen und noch nicht gerupften
Charaktere im Gefängnis lassen sich von niemandem wo hinführen –
die gehen ihren eigenen Weg, den sie in ihrem Leben immer schon gegangen sind – ob mit Repressionen oder sonstwas – es interessiert diese
Jungs einen Dreck, was andere wollen – einen Dreck, was der Staat und
die Herrschenden wollen […]. Sie sind unkäuflich und nicht zu kontrollieren!
Und genau über diese Menschen ärgert sich das System – die
Herrschenden und ihre Mitläufer und Wasserträger – ja, sie haben vor
diesen Menschen Angst und fürchten sich! […]
Ich selber bin Angehöriger einer Volksgruppe, die schon seit tausenden Jahren um irgendwelche Volkskulturen oder Bräuche oder Gesetze
oder Sitten sich einen Dreck schert – weil unsere Volksgruppe stets als
Sündenbock für irgendwelchen Dreck herhalten musste – ich gehöre
dem „Alten Volk“ an – und als unser Volk – schon tausende Jahre durch

30 // Solidarne pozdrowienia z więzienia
Verfolgungen und Kriminalisieren als Untermenschen dargestellt – bei
den Nazis […] durch Gaskammern und Verbrennungsöfen marschieren
mussten – nur weil wir nie bereit waren, uns irgendeiner Gesellschaftsideologie zu unterwerfen – haben wie erfahren, was es heißt
[…], sich Gesetz, Moral, Recht und Tugend zu unterwerfen.
Es waren Juristen, die Justiz in Nazideutschland – Polizei und Bürger
mit angeblichen konservativen Wertmotiven und ähnlichem Scheiß, die
uns gejagt und kriminalisiert, verraten und angezeigt hatten – weil es so
Gesetz und Recht war und Moral – auch wenn es Nazigesetz, Nazirecht
und Nazimoral ist – zuvor waren es jahrtausendelang immer die Gesetze und die Moral der jeweiligen Herrschenden – die uns umgebracht
und getötet hatten.
Bis heute gilt unser Volk in diesem Land und zur Zeit in manchen
ehemaligen Ostblockstaaten weiterhin als Untermenschen und es ist
nicht strafbar, wenn unsere Kinder, teilweise in Babyalter von „Gathse“
(Außenstehenden) umgebracht werden, vergewaltigt und verkauft und
totgeschlagen – unsere Häuser verbrannt oder die Männer ohne Grund
eingesperrt werden – in diesem so gelobten Europa – was soll ich also
von Gesetz, Recht und ähnlichem Moralitikergeseiche halten?
Ich sehe immer noch die Tätowierungsnummern der Nazilager am Unterarm meiner Onkels und Tanten, die mich von der Geburt an erzogen
haben – die, die das Lager überlebt hatten und an den Spätfolgen gestorben sind – alles im „Namen des Volkes“ und der Justiz – von Moral und
Tugend – noch im Jahre 1969 durfte ein oberbayerischer ehemaliger
Nazifunktionär meine Mutter keine zwei Meter neben mir erschießen
– und hätte sich nicht die Familie von uns um diesen Drecksack und
die zwei Polizisten und den Arzt gekümmert – die zusahen, wie meine
Mutter verblutete – nur weil sie „a Zigeinerin “ war – wären diese Menschen straffrei davon gekommen. Soviel zu Gesetz, Recht und Moral
– und noch heute gelten für die Landfahrer nicht die Gesetze wie für
das andere Volk – für uns gibt es immer noch „Sondergesetze“ – gerne
getarnt unter dem Begriff : Organisierte Kriminalität.
[…]
Du warst also im Knast auch gewesen – jeder Tag im Knast ist ein verlorener Tag – niemand kann Dir diese Tage zurückgeben.
Ich hoffe sehr, das Du in dieser Zeit was gelernt hast – für Dich – ohne
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den ganzen üblichen Bimbamborium – und nun wissen tust, wohin Du
gehören tust. Was Du auch machen tust in Deinem Leben, mache es
stets mit fester Überzeugung und weil Du es so haben willst – und nicht
andere es so haben wollen. Ich habe 15 Jahre Knast überlebt, weil ich
keine Sekunde bereit war, ein „Knacki“ zu sein – und weil ich an meine
Überzeugungen glaube und daran festhalte. […]
Letztendlich hat ein Mensch nichts bei seinem Abgang – als die eigene
echte feste Überzeugung zu dem, was er oder sie tut oder getan hat.[…]
Roland Schwarzenberger de Aragon
Roland Schwarzenberger
Schönbornstr. 32
76646 Bruchsal

autorka: Aymene
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List od Rolanda (fragmenty)
sierpień 2011
(…) Oczywiście celem więziennictwa jest raczej gra pozorów i wyuczenie fałszywych zachowań – kto dobrze gra, zadowalając
i potwierdzając wyobrażenie organów represji, ma duże szanse wyjść z
„dobrymi papierami”. Rzeczywistość i fakty: stopień recydywy wśród
dorosłych wynosi około 56%, a wśród młodzieży około 72% (…) Nawet
uczeni prawnicy potwierdzają klęskę więziennictwa w Niemczech –
nigdy niczego nie przyniosło. Mordowanie, ćwiartowanie, łamanie
kołem, wiązanie kamieni młyńskich u szyi, topienie i wieszanie rebeliantów i innych niepokornych – te „środki represji” są w rzeczywistości
prawdziwymi niemieckimi wynalazkami średniowiecza, jeśli chodzi o
zabijanie ludzi (…)
1200 lat zabijania i egzekucji więźniów w niemieckim
więziennictwie nie przyniosło zupełnie nic – „przestępczość” cały czas
rosła.
Stany Zjednoczone to dobry przykład tej tezy. Od 50 lat trwa
tam wojna domowa pomiędzy biednymi i bogatymi, a im bardziej
okrutny stawał się system więziennictwa, tym okrutniejsze popełniano
przestępstwa.
Oczywiście należy zauważyć, że „niemieckie myślenie” – czyli
ograniczone myślenie „porządnych obywateli” zaślepionych BILD-em
– że to myślenie – co wynika z historii niemieckiego więziennictwa –
wygląda następująco: „Przestępstwu należy zapobiegać przy użyciu
jeszcze większego przestępstwa” (…). Naturalnie w Niemczech nie
mamy kary śmierci – fizycznej kary śmierci – lecz nie zmienia to nic w
sytuacji, w której po pewnym czasie uwięzienia większość osadzonych
zapada w pewnego rodzaju stagnację – zastój – (…) większość z nich
podczas pobytu w więzieniu staje się „społecznymi kalekami” – tracą oni
relację z kulturalną, społeczną i duchową dziedziną życia.
To jest część więzienia – Peter-Paul Zahl powiedział: „Kultura
i więzi społeczne są w więzieniu zabronione, ponieważ ci, którzy są za
nie odpowiedzialni, nie chcą utracić swojego wizerunku i wyobrażenia
o uwięzionych – że to złapane małpy, barbarzyńcy, dzicy i aspołeczni
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(…) i byłoby dla nich bardzo trudne, a wręcz zabójcze, gdyby „małpa”,
„barbarzyńca” lub „dziki” – czyli podwładny – zaczął pisać książkę lub
robić doktorat.” (…)
Codziennie doświadczam tej gry aktorskiej wśród innych
więźniów („Knackis”) – tego, jak robią wszystko, by sprostać tej roli –
a kiedy taki samozwańczy „barbarzyńca”, „dziki” lub „małpa” – czyli
„Knacki” – dobrze odgrywa swoją rolę, zostanie nagrodzony, a administracja czuje potwierdzenie siebie w jego myśleniu i zachowaniu.
(…)
Tak naprawdę powinno się uważać, że w więzieniu, w którym
wszyscy więźniowie plyną razem na jednej łodzi (…) – nie istnieje klasowo świadome myślenie. To bardzo duży błąd – ponieważ osadzeni
podzieleni są na dwa duże obozy – na „klasycznych” i „pacjentów”.
Rozróżnienie robi się na podstawie popełnionego przestępstwa – „klasyczni” to ci, którym przypisuje się odwiecznie istniejące czyny, takie jak
zabójstwo, kradzież, oszustwo itd. – (…) którzy mają gdzieś prawo i
przepisy rządzących i z różnych powodów popełnili swoje czyny.„Pacjenci” to natomiast ci, którzy są z reguły posłusznymi i przestrzegającymi
prawa obywatelami, grzecznie głosują na mieszczańskie partie, posłusznie
podporządkowując się władzy – którzy jednak wskutek długoletniego
ucisku ze strony ich „szefów” i „przełożonych” znaleźli sobie wentyl,
by wyrzucić z siebie cały nagromadzony gniew i frustrację, wyszukując
jeszcze słabszych od siebie, których sami mogli uciskać – często w „obszarze libido”.
A więc są to zdecydowanie dwa odrębne obozy więzienne – nastawione wrogo względem siebie na poziomie społecznym. Ta „wrogość”
jest oczywiście strategicznie wykorzystywana przez władze więzienne
– nie trzeba tu czytać książek Machiavellego, by stosować tę strategię – i
dlatego w więziennej rzeczywistości zdrada i oszustwa to chleb powszedni.
Wiele przestępstw popełnianych przez „pacjentów” wynika z
frustracji i braku odwagi, by wyładować agresję w miejscu, w którym
została stworzona i sprowokowana. (…) Być może w społeczeństwie
na zewnątrz tak mało oporu przeciwko temu wszystkiemu, co trwale
czyni ze zwykłego człowieka służącego idiotę – gdyż brakuje odwagi,
a społeczna tresura posłuszeństwa władzy działa zbyt intensywnie już
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od wieku szkolnego – stałe zagrożenie: „Jeśli nie będziesz posłuszny,
zostaniesz ukarany”. (…) I nigdzie na świecie nie ma policji grillowej,
policji śmieciowej, policji kąpielowej i innych grup policyjnych – tak
jakby niemieckie społeczeństwo było hordą przestępców. Co oczywiście
wiele mówi także o charakterze władzy. (…)
Tak naprawdę w więzieniu nie przebywają najsprytniejsi i najbardziej zdolni do stawiania oporu – ale raczej ci, którzy zostali już oskubani przez system, co złamało im charakter. A jeszcze niezłamane i
nieoskubane charaktery nie pozwalają się w więzieniu nikomu sterować
– idą własną drogą, którą szły przez całe życie – czy to z represjami czy
bez – tych chłopaków gówno obchodzi, czego chcą inni – gówno ich
obchodzi to, czego chce władza i rządzący (…). Są niesprzedajni i nie
poddają się kontroli! I dokładnie tacy ludzie najbardziej irytują system
– rządzących i ich giermków i służących – tak, oni boją się takich ludzi!
(…)
Sam należę do grupy społecznej, którą już od tysięcy lat gówno obchodzą jakieś inne kultury, zwyczaje i tradycje – ponieważ nasza
społeczność była zawsze kozłem ofiarnym za wszystko – należę do
„starego ludu” – i jak nasz lud – już od tysięcy lat przedstawiany jako
podludzie, ciemiężony i kryminalizowany – który w nazistowskich
czasach musiał przejść przez komory gazowe i piece – tylko dlatego,
że nigdy nie byliśmy gotowi poddać się żadnej ideologii społecznej –
doświadczyliśmy, co oznacza (…) poddanie się prawu i moralności.
To prawnicy, wymiar sprawiedliwości w nazistowskich Niemczech – policja i obywatele o podobno konserwatywnych wartościach
i inne ścierwo, którzy nas ścigali i kryminalizowali, zdradzali i wskazywali – bo takie było prawo i moralność – mimo że to nazistowskie
prawo i moralność – do tej pory przez tysiące lat były to zawsze prawa i
moralność rządzących – którzy nas zabijali.
Do dzisiaj nasz naród w tym kraju, a także w niektórych krajach
byłego bloku wschodniego, uważany jest za podludzi i nie jest karalne,
gdy nasz dzieci, a nawet niemowlęta, są zabijane, gwałcone i sprzedawane – nasze domy palone, a mężczyźni zamykani bez powodu – w tej
tak chwalonej Europie – co więc mam myśleć o prawie, przepisach itd.?
Wciąż widzę wytatuowane numery w obozach nazistowskich
na przedramieniu moich wujków i ciotek, które wychowywały mnie
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od urodzenia – tych, które przeżyły obóz i umarły później na skutek
doznanych cierpień – wszystko „w imię narodu” i sprawiedliwości –
moralności i cnót – jeszcze w 1969 r. były bawarski funkcjonariusz nazistowski mógł na moich oczach zastrzelić moją matkę – i gdyby nasza
rodzina nie zajęła się tym gnojem, dwoma policjantami i lekarzem –
którzy patrzyli tylko, jak moja matka się wykrwawia – tylko dlatego,
że była „cyganką” - wyszliby z tego bezkarni. Tyle na temat przepisów,
prawa i moralności – do dziś prawo nie obowiązuje władzy tak samo,
jak społeczeństwo – dla nas wciąż mają „specjalne przepisy” - chętnie
ukrywane pod hasłem: zorganizowana przestępczość.
(…)
Byłeś zatem także w więzieniu – każdy dzień w więzieniu to
dzień stracony – nikt nie odda ci tych dni.
Mam nadzieję, że czegoś się w tym czasie nauczyłeś – dla siebie
– bez tego całego hałasu – i teraz wiesz, gdzie przynależysz. Cokolwiek
robisz w życiu, rób to zawsze z silnym przekonaniem, że tego chcesz – a
nie, że chcą tego inni. Przeżyłem 15 lat więzienia, ponieważ ani sekundy
nie byłem „Knacki” – i ponieważ wierzę w moje przekonania i się ich
trzymam. Ostatecznie człowiekowi nie pozostaje nic – jak tylko pewna
wiara w to, co robi lub zrobił.(...)
Roland Schwarzenberger de Aragon
Roland Schwarzenberger
Schönbornstr. 32
76646 Bruchsal
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Młodzież w działaniu:
“Może lepiej odłóż tę kamerę, jeśli nie masz ochoty zostać pobity, zastrzelony
lub wrzucony do więzienia. Oni nie lubią być filmowani.
Autor: Marcus A. Bedford
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Ramazan Yavuz: Sahıpsız mekan
Esaret adamı adıyor
Sahipsiz mekana
Bende kendimi orada buldum
Havasızlık başdöndürücü
Rüyaların bile dolaşmaya korktuğu
O mekanda
Kapalı bir hava deliği
Kapalı bir kapı ve masa
Bir ranza ve birde tuvalet
O da digerleriyle birarada meret
Cezam kesildi
Sıra zindanın ötesiydi
Omuzlarım cenaze taşır gibi
Saniyeler arşınla yıllar kadar yavaş
Böyle yüreksi bir günün
Beklenmez tesadüfü
Yoldaşımla beni karşılaştırıyor
Bir an göz göze getiriyor tanışma faslı ikimizi
Benim gözlerimde savaşın dehşeti
Onun gözlerinde yaşam mücadelesinin
Bıraktığı tortulu ifade
Yolculuk bitti
Merkezi zindandayım artık
Mayhoş ve yarı uyanık
Bana biçilen kefen bedenimden çook büyük
Ve ağır…
Anlaşılan bir zaman yorlacam hemmide yamanından
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O günlerde bir ara kapım destursuz açıldı
Evet evet bir misafir…
Mahpuslukta ziyarete davet aşina
Hz. Yusuf hücremi şereflendiriyordu
Içim cesaret ve sevinçle doldu
Sohbeti hürmetle ikramla taçlandırdım
Sohbetimiz muhabbetle koyulaştı
“Bütün hapisler Medrese-i Yusuf´tur
Bende nacizane…
2 yıl çilekeş mapus uyudum”
diyerek sakallarını karıştırdı
“Her mahkuma gölgem cesaret nefesim güç verecek”
diye bağladı sözü…
Yani biliyordu en çok neye ihtiyacı vardır mahpusun
Yoldaşım Baba Selahattin unutmadım
Sohbet sırısında senden sözettim
Bügünlerde bırakılacağını belirttim
“Biliyorum” O da kanat vurup aşacak duvarları dedi
Sana da epey dua etti
Öyle yoldaşım
Bu yüce şahsiyet geldi
Gözler duymaz kulaklar görmez
O uzak
Vede bilinme günü çağırıyorum
Özgürlüğü yakala
Bekle beni özgürlükte
Geleceğim
Koşacağız ona hep birlikte
Ramazan Yavuz
JVA Düsseldorf
Ulmenstraße 95
40476 Düsseldorf
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Ramazan Yavuz
Pusta przestrzeń
Więzienie wtłacza człowieka w pustą przestrzeń
Też się tam znalazłem
Brak powietrza wywołuje mdłości
Miejsce, po którym nie przechadzają się sny
Zamknięty wywietrznik
Zamknięte drzwi i stół
Łóżko piętrowe i toaleta
Wszystko to i inne przedmioty przeklęte w jedno
Moja kara zapadła
Czas jest teraz, poza karcerem
Moje ramiona niosące zwłoki
Sekundy kroczą tak wolno jak lata
Nieoczekiwany przypadek, w tak niewymownym dniu jak w tym
Spotkanie z bliskim
Chwila poznania oko w oko
W moich oczach przerażenie wojny
W Jego, zostawione ślady
Skamieniały wyraz życiowej walki
Podróż ma swój koniec
Teraz jestem w centralnym więzieniu
Zły i półprzytomny
Przycięta na mnie trupia koszula zbyt wielka
I ciężka...
Widocznie będę też zmęczony
- czasami,
i to w najdziwniejszy sposób
W takie dni jak ten otworzyły się,
tym razem bez zatrzymania, moje drzwi
Tak, tak, gość...
W więzieniu, wiadomo, mile widziany
Święty Józef zaszczycił moją celę
Wypełnił mnie odwagą i radością
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Rozmowa ukoronowana szacunkiem i gościną
pogłębiła się:
„Wszystkie więzienia to szkoły Józefa,
Ma skromna osoba spała dwa lata w więzieniu”
odparł, głaszcząc się po brodzie
I rzekł:
„Wszystkim zesłańcom mój cień,
odwaga
i oddech,
siły dodają”
Był pewny siebie, co ważne w więzieniu
Mój bliski, Baba Selahattin
Ciebie nie zapomniałem
O tobie wspomniałem
Wspomniałem, że niedługo będziesz wypuszczony, a on powiedział:
„Wiem, rozłoży swoje skrzydła i pokona mury”
Długo się o ciebie modlił
Tak było, mój drogi
Przybyła ta dostojna postać
Tak jak oczy nie mogą słyszeć, a uszy widzieć
i wzywam ten odległy, domniemany dzień
Złap wolność
Czekaj na mnie na wolności
Przyjdę
Razem będziemy kroczyć w jej stronę

