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Gdy przychodzi do wspierania walk wie ̨źniów „społecznych” czy tych skazanych za przeste ̨pstwa niemotywowane politycznie (jednak można by sie ̨ spierać, że w systemie kapitalistycznym, gdzie ogromna wie ̨kszość ludzi wysyłana do wie ̨zień pochodzi z najbiedniejszych i najmniej uprzywilejowanych warstw społecznych, wie ̨kszość osadzonych to wie ̨źniowie polityczni), w porza ̨dku jest wspierać tych, którzy sa ̨ skazani np. za przeste ̨pstwa
wobec własności, ale zdecydowanie nie tych, którzy siedza ̨ za morderstwo, wyłudzenie czy
nawet za gwałt? Czy niektórzy wie ̨źniowie sa ̨ na zawsze pote ̨pieni za swoje przeste ̨pstwa aż
tak, aby nie było nic, co mogliby zrobić, aby zasłużyć na polityczne wsparcie i solidarność?
W tej kwestii powinniśmy schować swoje różnice na temat policji, sa ̨dów i mediów kapitalistycznych i powinniśmy walczyć z odwiecznie propagowanym pogla ̨dem, że jednostki
skazane i uwie ̨zione na użycie poważnej przemocy i najbardziej „nikczemne działania” powinni być na zawsze demonizowani, pogardzani i cia ̨gle wykluczani z gatunku ludzkiego?
Wie ̨kszość wie ̨źniów rzeczywiście znajduje sie ̨ wie ̨zieniu po raz pierwszy za przewinienia i zachowania prawie całkowicie powia ̨zane z doświadczeniem biedy, trudności i wykorzystywania oraz sa ̨ w wie ̨kszości produktami i ofiarami społeczeństwa nierównych szans i
podziałów klasowych. Oczywiście niektórzy z nich la ̨duja ̨ w wie ̨zieniu z powodu zachowań
zwia ̨zanych ze światem przeste ̨pczym („kariera kryminalna”) czy takich, które polegaja ̨
tylko na brutalnym rabunku, ale oni stanowia ̨ mniejszość populacji wie ̨ziennej i, zwłaszcza w przypadku tych, którzy trafili tam z powodu „kariery kryminalnej”, nie narażaja ̨ sie ̨
oni na niebezpieczeństwo wcześniejszego wyjścia na wolność poprzez zaangażowanie polityczne wewna ̨trz wie ̨zienia czy poprzez powia ̨zania z radykalnymi grupami politycznymi
na zewna ̨trz. W rzeczywistości wie ̨źniowie, którzy angażuja ̨ sie ̨ w konfrontacje ̨ i konflikt z
systemem wie ̨ziennym to ci, którzy sa ̨ pocza ̨tkowo aresztowani za pełne chaotycznej przemocy i wściekłości przeste ̨pstwa.
Czarnoskóry rewolucyjny wie ̨zień George Jackson napisał w liście do przyjaciela „Zostałem schwytany i uwie ̨ziony w wieku 18 lat ponieważ nie umiałem sie ̨ dostosować. Gdy
czyta sie ̨ moje akta zebrane przez władze stanowe ma sie ̨ wrażenie, że to akta dziesie ̨ciu
me ̨żczyzn. Nazywaja ̨ mnie w nich bandyta ̨, złodziejem, włamywaczem, menelem, ćpunem
i morderca ̨”. Jackson oczywiście zmienił sie ̨ przez uwie ̨zienie w politycznego lidera wie ̨źniów i oddanego członka Czarnych Panter przed tym, gdy został zamordowany przez strażników wie ̨zienia San Quentin w 1971 r.
Różnorodność przewinień, za które wie ̨źniowie pocza ̨tkowo trafiali za kratki może
być szybko poła ̨czona z ich wspólnym doświadczeniem represji i przeciwności losu, oraz
oprócz tradycyjnej nienawiści seryjnych gwałcicieli, wie ̨źniowie absolutnie nie oceniaja ̨
wzajemnie swoich przeste ̨pstw i szybko nawia ̨zuja ̨ wie ̨zi w swojej walce o przetrwanie.
Braterstwo i siostrzeństwo mie ̨dzy wie ̨źniami, którzy sie ̨ organizuja ̨ i walcza ̨ to prawdziwie inspiruja ̨ca i szczera dynamika. Prawdopodobnie w zamknie ̨tym świecie wie ̨zienia
zamieszkanym przez wyrzutków i łamaczy prawa, jak nazywa ich reszta społeczeństwa,
pilnowanych przez osoby przygotowane aby używać przemocy, okaleczać i czasami nawet
mordować w imie ̨ absolutnej kontroli, „normalne” zachowania i moralność staja ̨ sie ̨
odwrócone i skorumpowane; czy może w warunkach represji, walki i przetrwania to, za
co dana osoba poszła siedzieć nic nie znaczy w porównaniu z o wiele ważniejsza ̨ potrzeba ̨
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aby trzymać sie ̨ razem i wspólnie opierać sie ̨ systemowi, który traktuje ich wszystkich jak
nieludzi, którzy nie zasługuja ̨ na szanowanie ich podstawowych praw.
Oczywiście, nie da sie ̨ tego unikna ̨ć, istnieja ̨ również konflikty pomie ̨dzy wie ̨źniami, cze ̨sto nape ̨dzane przez strażników w celu zwie ̨kszenia kontroli, niektórzy wie ̨źniowie zaczynaja ̨ współpracować z klawiszami, co kreuje podejrzenia podkopuja ̨ce zaufanie i solidarność, ale w chwilach kolektywnego i otwartego buntu najbardziej naturalna ̨ i odnosza ̨ca ̨
sukces tendencja ̨ wśród wie ̨źniów jest trzymanie sie ̨ razem i rozwijanie nowego zwia ̨zku,
ktokolwiek kimkolwiek był podczas chwil na wolności.
Działacze polityczni na zewna ̨trz, którzy maja ̨ wa ̨tpliwości czy należy wspierać wie ̨źniów ze wzgle ̨du na przeste ̨pstwa, które popełnili być może powinni najpierw rozważyć
to: gdy wie ̨źniowie buntuja ̨ sie ̨ i walcza ̨, znajduja ̨ w sytuacji najokrutniejszych i najbardziej brutalnych represji, ponieważ sa ̨ oni odizolowani i naznaczeni przez państwo i media,
wytresowana i zmanipulowana „opinia publiczna” z reguły popiera zachowania systemu
wie ̨ziennego gdy siła ̨ zagania wie ̨źniów z powrotem do szeregu. Odmowa rozpoznania i
poparcia walki wie ̨źniów tylko i wyła ̨cznie ze wzgle ̨du na ich życie przed wie ̨zieniem jest
równoznaczna z zabraniem pozycji po stronie systemu, który jest przeciwko nim i uznaniem, że dostaja ̨ to, na co zasłużyli; sugeruje to również zakorzenione uprzedzenia klasy
średniej i strach przed klasa ̨ pracuja ̨ca ̨ i milcza ̨ca ̨ zgode ̨ na zasadność istnienia systemu
wie ̨ziennego.
To, że niektórzy wie ̨źniowie, bez wzgle ̨du na to jak bardzo używali czy też doświadczali przemocy przed uwie ̨zieniem, zmieniaja ̨ sie ̨ radykalnie dzie ̨ki doświadczeniu pobytu za
kratkami i czasem zaczynaja ̨ wnikać w radykalna ̨ polityke ̨ to całkowita prawda. Także odmawianie uznania i poparcia i wsparcia w momentach gdy walcza ̨ politycznie to również
pozbawianie ich możliwości dokonania wyraźnej zmiany w tych ludziach jako rezultat walki. Tak naprawde ̨ wie ̨zienie może być i cze ̨sto jest cie ̨żka ̨ próba ̨ dla radykalnej zmiany i głe ̨bokiego upolitycznienia sie ̨ niektórych wie ̨źniów, i tak jak we wszystkich miejscach, gdzie
represje i opór wyste ̨puja ̨ w formie ekstremalnej, wie ̨zienia dzie ̨ki swojej naturze produkuja ̨ rewolucjonistów i jednostki, które decyduja ̨ sie ̨ na zdecydowana ̨ walke ̨. W Stanach Zjednoczonych grupy takie jak Czarne Pantery czy SLA (Symbionese Liberation Army) byli aktywnie i teoretycznie przewodzeni przez wie ̨źniów i byłych wie ̨źniów: George’a Jacksona,
Eldridge’s Cleavera, H. Rap’a Browna, Malcolma X itd., którzy wszyscy zradykalizowali sie ̨
podczas pobytu w wie ̨zieniu po byciu skazanym za przeste ̨pstwa takie jak rabunek, gwałt,
rozprowadzanie narkotyków, stre ̨czycielstwo i poważna ̨ przemoc.
Łatwo jest tym, którzy nigdy nie doświadczyli ekstremalnej biedy i dyskryminacji, nigdy nie doświadczyli wie ̨zienia i nieludzkiej brutalności, która zachodzi w tym miejscu,
być moralnymi purystami na temat zachowania ludzi, którzy tego doświadczyli – jest to
powia ̨zane z podejściem średniej klasy opartym na ignorancji, arogancji i brzydzeniu sie ̨
biednymi, przenika to do charakterów niektórych osób, którzy twierdza ̨, że nie ma w nich
ani krzty zachowań średniej klasy, tak jak niektórzy „anarchiści”.
Oczywiście wie ̨zienie nie jest wypełnione miłymi ludźmi i sa ̨ tam jednostki znajduja ̨ce
sie ̨ po obu stronach linii, która dzieli osadzonych, zarówno strażnicy jak i wie ̨źniowie, którzy sa ̨ poważnie odczłowieczeni przez ten system. Trudno jest wyobrazić sobie, aby żyli
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oni bezpiecznie wśród zwykłych ludzi w społeczności, jednak to, czy wie ̨zienie jako instytucja, która jest podstawowym powodem ich odczłowieczenia, powinno istnieć w ogóle
to już odre ̨bna kwestia. Chodzi o to, że przez kontekst i nature ̨ środowiska, w jakim odbywać be ̨da ̨ sie ̨ walki wewna ̨trz wie ̨zienia, be ̨da ̨ one reprezentowane i nape ̨dzane przez
ludzi, którzy trafiaja ̨ tam najcze ̨ściej za najbardziej destrukcyjne i brutalne formy zachowań, właśnie dlatego sie ̨ tam znaleźli i właśnie dlatego państwo używa tych argumentów
aby usprawiedliwić swoja ̨ brutalność wobec nich na zawsze. Organizatorzy i liderzy najwie ̨kszych powstań w Wielkiej Brytanii w latach ’60-tych, ’70-tych i ’80-tych byli osobami,
które państwo i media określali jako „psychopaci”, „terroryści”, „gangsterzy” i „mordercy”, jednostki, które niektórzy pryncypialni anarchiści bez wa ̨tpienia uznali by za niewartych wyrażenia jakiegokolwiek wsparcia i solidarności.
W wie ̨zieniu, tak jak w innych miejscach, gdzie represje sa ̨ wyja ̨tkowo ostre, a przetrwanie jest cie ̨żkie, walka to nie abstrakcyjny koncept czy idea, to podstawowa potrzeba istnienia i czynnik niezbe ̨dny do przetrwania z godnościa ̨ i uczciwościa ̨ i przekazuje ona informacje do instynktów osób o tym, kto jest prawdziwym wrogiem.
Prawdziwe wsparcie wie ̨źniów, jeśli ma cokolwiek oznaczać, powinno polegać na wyrażaniu tego samego instynktu i wspieranie wszystkich tych w środku, którzy walcza ̨ z tym
samym wrogiem.
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