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Czy w brytyjskich wiez̨ieniach praca jest przymusowa?
W brytyjskich wiez̨ieniach praca jest absolutnie przymusowa, ale w prze-

szłości wiez̨ienna praca nie polegała na produkcji, była głównie forma ̨ kary.
Na przykład, wieź̨niowie rozłupywali kamienie na mniejsze bryły, by mieć
monotonne zajec̨ie, albo krec̨ili cież̨ka ̨ korba.̨ W rzeczy samej, w Brytanii
strażnicy nazywani sa ̨ screws (śruby), to bardzo stara nazwa, bo dawniej
strażnikmógł dokrec̨ić śrube,̨ by korba ̨było cież̨ej operować. Nawet kiedy po
raz pierwszy byłem w wiez̨ieniu, wiek̨szość pracy nie polegała na produkcji!
Na przykład wieź̨niowie szyli worki na poczte,̨ ale te były szyte według prze-
starzałegowzorca, którego na pocztach już nie używano. Takwiec̨: w jednym
wiez̨ieniu, w którym byłem, wieź̨niowie robili te torby na listy w pracowni
zwanej „sklepem z torbami na listy”, stamtad̨ byli brani do innej pracowni
nazwanej „naprawa toreb na listy”, gdzie je rozrywali. Potem szły znów do
pierwszego „sklepu”.

Zawsze odmawiałem pracy, w końcu z powodu kłopotów, jakie mogłem
uczynić, płacili mi najwyższa ̨ pensje,̨ bym nie szedł do pracy. Kiedy mówie ̨
„najwyższa pensja” – było to zaledwie 3 albo 4 euro za tydzień, ale pokazuje
możliwość oporu, nawet w okresie kiedy, jak dzisiaj, było wiec̨ej nacisków na
wieź̨niów, by coś robili. Na przykład w pracowniach obowiaz̨kowe sa ̨ środki
czystości i toalety, wiec̨ chodziłem do toalet i niszczyłem wszystko. Potem
szedłem do cywila, zarzad̨zajac̨ego pracownia ̨ i mówiłem: „Nie możemy pra-
cować, nie ma toalet”. Odpowiadał: „Jak to nie ma toalet, sa ̨ toalety”. Mó-
wiłem: „Nie, już nie ma”. W końcu zostawili mnie zwyczajnie w spokoju; to
samo miało miejsce podczas mojej ostatniej kary.

Historycznie, kiedy wieź̨niów zmuszano do pracy, państwo nie było wy-
starczajac̨o bezczelne, by myśleć o zarabianiu na pracy wiez̨iennej, bo wieź̨-
niów uważano za zbyt mało wiarygodnych. Ale poprzez fale ̨ represji przez
ostatnie 10 lat, przez to, że wiez̨ienna walka została ujarzmiona, szczególnie
prywatne firmywiez̨ienne zobaczyły, iż istnieje niewolnicza siła robocza. Jak
kolonia z Trzeciego Świata w ich własnym ogródku, nisko opłacana, zawsze
na miejscu i gotowa do pracy. Naprawde,̨ ci wieź̨niowie sa ̨ w pozycji, w któ-
rej kapitalizm chciałby mieć wszystkich pracowników. Nie dostaja ̨ wypłat,
świat̨, no i oczywiście te kilka euro, jakie otrzymuja ̨wraca do „firmy”, moga ̨
je wydać jedynie w sklepie, do „firmy” należac̨ym.

Dwa lata temu uczestniczyłem w organizowaniu kampanii przeciw wie-̨
ziennemu niewolnictwu i jest to teraz dość duża akcja w Wielkiej Brytanii.
Naszym celem sa ̨ firmy, wykorzystujac̨e wieź̨niów. Piet̨nujemy je publicznie,
bo nie jest to tylko kwestiamoralna, ale też kwestia pracy, użycie pracy wieź̨-
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niów pogarsza bowiem płace i warunki pracowników w ogóle. Widzieliśmy
kilka firm, które wyrzuciły wszystkich pracowników i oddały zamówienia do
wiez̨ień. Kolejny raz oparte jest to na tym, co stało sie ̨w Ameryce i z pewno-
ścia ̨ coś, co bed̨ziemy widzieć coraz cześ̨ciej.

Głównym naszym celem w Wielkiej Brytanii jest Wilkinson. Nie, to nie lu-
dzie robiac̨y żyletki. Sa ̨ duża ̨ firma,̨ majac̨a ̨ sklep w prawie każdym mieście,
wiec̨ pikietujemy ich sklepy i używamy szeregu taktyk przeciw tej firmie.

Wypuszczono mnie z wiez̨ienia dwa lata temu i nadal odczuwam dużo
problemów, nek̨a mnie policja. Przez pierwszy rok na wolności nie mogłem
opuszczać kraju, ale jak zawsze jestem zaangażowany politycznie, mimo że
kara ̨może być dożywocie. Nie damsie ̨tymzastraszyć, bo aktywność politycz-
na nie jest tylko tym, co robie ̨ i zawsze robiłem. Dla mnie jest to coś wiec̨ej,
jest to akt zemsty, nienawiść do państwa, które ukradło 10 lat mojego życia.
W jaki sposób walczyłeś z systemem, gdy byłeś w wiez̨ieniu?
Wszystko! Wszystko! Codziennie budziłem sie ̨ i myślałem, co mógłbym

zrobić, by utrudnić tym ludziom życie. Kiedy jestemwwiez̨ieniu, oddzielony
od mych dzieci, nie chce ̨ słuchać pał przychodzac̨ych do pracy pogwizduja-̨
cych, z uśmiechami na twarzach. Chce,̨ by przychodzili myślac̨: „O kurwa,
nie to miejsce”. Tak ogólnie – wśród społeczności – chciałem organizować
strajki, protesty na spacerniaku, odmowe ̨ zamykania, zamieszki – jeśli było
to możliwe. Wszystko, o czym mogłem pomyśleć. Nieustannie podejmował-
bymakcje prawne, by przyjmowaćwyzwanie, pisałbymwciaż̨ o systemiewie-̨
ziennym, okazywał solidarność z innym wieź̨niami, informował wieź̨niów o
ich prawach, Nieustannie, nieustannie trzeba zwalczać system.
Nie wolałeś czasami odpoczać̨, unikać konfrontacji?
Nie zostawili mi wyboru. Alternatywa ̨jest leżenie w łóżku, wiesz! Dlamnie

nigdy nie był towybór, choć niektórzywieź̨niowie sa ̨szcześ̨liwi, oglad̨ajac̨ te-
lewizje.̨ Ale nie ja, nie chce ̨uczynić mego wiezienia „łatwym”, być martwym
za życia, chce ̨uczynić je „trudnym”, nawet jeśli oznacza to, iż zostane ̨stłam-
szony. Nawet w wiez̨ieniu chce ̨ wiedzieć, że żyje ̨ każdy dniem mego życia,
walcze ̨ jak tylko moge.̨

Nie jestem sam, mam innych towarzyszy, którzy opieraja ̨ sie ̨ w ten sam
sposób. Wśród wieloletnich wieź̨niów bywa tak, że po 10 latach niektórzy
z nich sa ̨ „martwi”. Ale ci, którzy pomimo brutalności i separacji wciaż̨ sie ̨
opieraja,̨ nadal żyja.̨ Bo nadal sa ̨ ludźmi.
Czy wielu wieź̨niów chce walczyć?
Tak, ale nie tak wielu, jak w przeszłości. Kiedy pierwszy raz siedziałem w

wiez̨ieniu, bardzo łatwo dało sie ̨ zorganizować duży strajk, albo duży pro-
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test – ale pod koniec mej odsiadki byłem coraz bardziej zmuszony, by uży-
wać metod partyzanckich z garstka ̨ towarzyszy, na jakich mogłem polegać.
Kiedy przypomnisz sobie lata 80. – wieź̨niowie byli bardzo bojowi, ale łatwo
być buntownikiem, gdywszyscy sa ̨buntownikami! Ponieważwiek̨szośćwieź̨-
niówniema szczerego poziomu świadomości politycznej, łatwobyło odebrać
im buntowniczość. Jako rewolucjoniści musimy być wiec̨ej niż buntownika-
mi. Łatwo powiedzieć „Nie”, gdy wszyscy mówia ̨ „Nie”, ale czasami jesteś
SAM. Musisz wiec̨ mieć odwage ̨ i uczciwość, aby powiedzieć „Nie!” kiedy je-
steś tylko TY.
Czy myślisz, że akcje, w które byłeś zaangażowany podczas pobytu w

wiez̨ieniu, przedłużyły Twój wyrok?
Maja ̨w Brytanii system, który – od czasu gdy zostałem wypuszczony – zo-

stał uznany za bezprawny. Taki sad̨ kapturowy, mały sad̨ w wiez̨ieniu. Nie
przeprowadza sie ̨nawet właściwego procesu, bo nie masz prawnika, dlatego
wyrok ogłoszony zostaje niezgodnie z prawem. Mój wyrok został w ten spo-
sób przedłużony, ale za każdym razem podejmowałem akcje prawne. Raz za
razem, z powodu głupoty służby wiez̨iennej, przegrywali sprawy. Wygrałem
każda ̨ sprawe.̨ Pod koniec wyroku sped̨ziłem tylko 3 dodatkowe tygodnie w
wiez̨ieniu. Ale czasami zabierali wieź̨nia do sad̨u na zewnat̨rz i wielu towa-
rzyszy odsiaduje z tego powodu długie wyroki. Na zewnat̨rz musisz być prze-
biegły, musisz myśleć naprzód, zawsze nosić maske.̨

Z pewnego punktu widzenia slogan „wiez̨ienie działa”1 działa naprawde,̨
bo to zwykły przemysł, który produkuje, zarabia wiele pienied̨zy… Jest to je-
dyny sens jego działania, musimy to uwypuklić, bo coraz wiec̨ej ludzi z klasy
robotniczej wysyłanych jest do wiez̨ień. Wiem nawet o byłych zarzad̨cach
wiez̨ienia, nie bed̨ac̨ych w żadnym wypadku anarchistami… Nawet oni prze-
ciwstawiaja ̨ sie ̨ wiez̨ieniu, bo wiedza,̨ że to NIE działa, czyni dobrych ludzi
złymi, a złych – jeszcze gorszymi. Jako anarchiści czes̨to słyszymy te same
argumenty: mówi nam sie,̨ że musimy mieć państwo, bo zawsze mieliśmy
państwo, że musimy mieć kapitalizm, bo zawsze mieliśmy kapitalizm, że po-
trzebujemy pieniad̨za, bo zawsze mieliśmy pieniad̨z, że w końcu potrzebuje-
my wiez̨ień, bo zawsze je mieliśmy… Ale w skali historii ludzkości wszystkie
te rzeczy istnieja ̨ od niedawna, a pomysł na masowe wiez̨ienie, traktowane
jako kara – jest bardzo nowy.

1 „Wiez̨ienie działa” jest sloganemwyborczymBrytyjskiej Partii Narodowej – jeśli „wiez̨ie-
nie działa” w znaczeniu „leczenia przestep̨czości”, to dlaczego populacja wiez̨ienna nieustannie
rośnie – zamiast spadać?
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musimy zachowywać wierność zasadom – zawsze walczyć z niesprawiedli-
wościa,̨ gdziekolwiek sie ̨ ona pojawi.

12

Czy powiesz troche ̨ wiec̨ej o prywatnych wiez̨ieniach, o tym jak dzia-
łaja?̨

Pierwsze wiez̨ienia prywatne w Brytanii były zbudowane przez państwo i
przekazane takim amerykańskim firmom jak Group 4 i Wakenhut, czerpia-̨
cym zysk z ludzkiego nieszcześ̨cia.

Co stało sie ̨w ostatnich latach, to to, że buduja ̨one swoje prywatne wiez̨ie-
nia, ponieważ moga ̨ czerpać z nich dużo wiek̨sze zyski i jednocześnie finan-
suja ̨ drakońska ̨ polityke ̨ Tony Blaira (ówczesny premier Wielkiej Brytanii –
przyp. red.). Widzieliśmy, jak system ten rozszerza sie ̨ na cały kraj, a teraz,
czes̨to poprzez te same firmy, na Europe…̨

Wiez̨ienia prywatne sa ̨wielkim biznesem i pod wieloma wzgled̨ami repre-
zentuja ̨ idealny kapitalistyczny mikrokosmos. Firmy, zajmujac̨e sie ̨ prywat-
nymiwiez̨ieniami, opłacane sa,̨ by trzymaćwieź̨niówpaństwa, ale dysponuja ̨
niewolnicza ̨ siła ̨ robocza,̨ tak że moga ̨ ich zmuszać do produkcji dóbr, które
moga ̨ być sprzedane dla wiek̨szego zysku. By produkowali dla firmy nie ze-
zwala sie ̨ im na obchodzenie świat̨, nie maja ̨ wolnego ani chorobowego, za-
wsze sa ̨ na miejscu. Dawana jest im mała zapłata za prace,̨ ale gdzie moga ̨ ja ̨
wydać? Tylko w sklepie, należac̨ym do firmy. Ten sam system był użyty we
wczesnych latach kapitalizmu (na przykład w Argentynie), gdzie imigranci
byli przenoszeni do odległych estancias do budowaniawielkich ranchos, tam
zaś istniał tylko jeden sklep firmowy. Sklep firmowy skubie ludzi w „Gronach
gniewu” Johna Steinbecka, skubie w piosenkach Woody Guthriego i innych.
To, co robia ̨ firmy wiez̨ienne – nie jest niczym nowym.
Tu, wHiszpanii, strażnicy i ludzie pracujac̨y wwiez̨ieniu sa ̨na etatach

państwa. Jak wiec̨ to działa, czy wszyscy pracownicy w tych wiez̨ieniach
sa ̨ jak strażnicy?

Wszyscy sa ̨prywatnymi pracownikami, pracuja ̨dla firmy, nie dla państwa.
Widzieliśmy wielka ̨ korupcje ̨w wiez̨ieniach prywatnych, sprzedaja ̨ tam nar-
kotyki, alkohol, wszystko co zabronione. Sprzedadza ̨ ci nawet rzeczy, które
ci właśnie zabrali, bo wiez̨ienne firmy prywatne płaca ̨ im nawet mniej, niż
płaci państwo. Jak w Ameryce, idealnie otwieraja ̨ je w obszarach masowe-
go bezrobocia, by zatrudniać pracowników za najniższa ̨ pensje.̨ Prywatne
wiez̨ienia używaja ̨ też wiec̨ej technologii, takich jak kamery CCTV, tak, by
zatrudniać dużo mniej strażników. Strażnicy ida ̨ na dwutygodniowe prze-
szkolenie, jest jeszcze wiec̨ej brutalności niż w wiez̨ieniach państwowych,
sposób, w jaki sa ̨prowadzone powoduje śmierć, jak nie przez brutalność – to
z innych powodów. Najwiek̨sza liczba samobójstw jest właśniewwiez̨ieniach
prywatnych.
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Wiem, że miałeś wiele konkretnego wsparcia… Co możesz, jako były
wiez̨ień, powiedzieć o wspieraniu odosobnionych?

Myśle,̨ że wiek̨szość grup wspierania wieź̨niów, istniejac̨ych w Wielkiej
Brytanii, koncentruje sie ̨na pisaniu dowieź̨niów listów. To jestważne, poma-
ga towarzyszom w przełamaniu izolacji i pokazuje strażnikom, iż ci wieź̨nio-
wie sa ̨cześ̨cia ̨ ruchu, że nie sa ̨ sami, ale pisanie listów powinno być zaledwie
poczat̨kiem solidarności z odosobnionymi. Jest wiele innych rzeczy do zro-
bienia, choćby zbieranie funduszy na pomoc rodzinom wieź̨niów w odwie-
dzaniu ich, wysyłanie ksiaż̨ek lub pienied̨zy (jeśli to niezbed̨ne), ale musimy
okazać wsparcie zwłaszcza w walce, być w stanie wysyłać demonstracje do
wiez̨ień ku poparciu tych w środku… Pokazać państwu, że kiedy nasi towa-
rzysze sa ̨ poniżani, nie bed̨zie to tolerowane.

W czasach Aleksandra Berkmana towarzysze ryzykowali życie, pomagajac̨
mu w ucieczce. To świadczy o solidarności z wieź̨niami, kiedy w Brytanii tak
zwana „Federacja Anarchistyczna” niemaw zwyczaju nawetwysyłaniawieź̨-
niom znaczków. Każdy musi podjać̨ decyzje,̨ co może robić, ale solidarność
z wieź̨niami musi być przedsiew̨ziec̨iem długoterminowym. Zbyt czes̨to gru-
py wsparcia wieź̨niów pojawiaja ̨ sie ̨ i znikaja ̨ jak grzyby w noc. To nie daje
prawdziwej pomocy.

Otrzymałem troche ̨ fantastycznej solidarności, kiedy byłem w wiez̨ieniu i
znaczyło to wiele, że np. towarzysze z Barcelony podjel̨i akcje ̨w mojej obro-
nie.

Myśle,̨ że przykładem tego, co nazywam solidarnościa,̨ może być casus Ir-
landii. Na północy tego kraju, we wczesnych latach 80., Brytyjczycy mieli
najbrutalniejszy system wiez̨ienny w Europie. Wieź̨niowie byli tam rutyno-
wo torturowani i poniżani i nawet strajk głodowy wieź̨niów IRA i INLA, w
którym wielu zgineł̨o, tego nie zmienił. Tym, co zmieniło cała ̨ sytuacje ̨ był
fakt, że wielu strażników zostało zabitych.
Zgadzam sie,̨ że musimy być konsekwentni w rozbieraniu systemu i

wszystkich bzdur, z nim sie ̨ wiaż̨ac̨ych, ale jeśli jesteśmy w tym konse-
kwentni i akcje, które podejmujemy sa ̨ poważne, to musimy być przygo-
towani na wiez̨ienie. Co uważasz za pierwsza,̨ najważniejsza ̨ rzecz, jaka ̨
możemy zrobić, by przygotować sie ̨ na traume,̨ jaka ̨może przejdziemy?

Rzuć palenie! Brzmi niewinnie, ale jest prawdziwe. Państwo użyje wszyst-
kich wad przeciw tobie. W wiez̨ieniu zawsze odmawiam pracy a kiedy zamy-
kaja ̨mnie do izolatki – mówie:̨ „Zamknijcie drzwi”.

Znam wiez̨iennego towarzysza, który pije tylko wode.̨ Nie pije kawy ani
herbaty, strażnicy nie maja ̨mu wiec̨ co zabrać. Powiedział, że był w izolatce
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Solidarność jest najgorsza ̨ rzecza,̨ jakiej boja ̨ sie ̨ strażnicy wiez̨ień. Rozu-
mieja,̨ kiedy wiez̨ień walczy o swoje prawa, ale kiedy wiez̨ień walczy o prawa
drugiego – musi to być ukarane. Tak czy siak – solidarność trwa.

Kiedy przenoszono mnie po państwie od wiez̨ienia do wiezienia zoriento-
wałem sie,̨ że spotykam solidarność, gdziekolwiek jestem. Jeśli byłem atako-
wany, inniwieź̨niowie atakowali strażników. Pomagali teżwysyłaćwiadomo-
ści na zewnat̨rz. Po zwolnieniu odwiedzali mnie i pomagali mojej rodzinie. O
cześ̨ci rzeczy, jakie zrobili, nie moge ̨ powiedzieć.
Każdawalkama swoje błed̨y. Czy jest coś, czego niemogłeś wiedzieć w

wiez̨ieniu, chodzi o błed̨y, majac̨e wpływ na los wieź̨niów politycznych?
Kiedy byłemwwiez̨ieniu po raz pierwszy i potrzebowałemwsparcia,wyda-

wało mi sie,̨ że powinienem był otrzymać wsparcie od ruchu anarchistyczne-
go a w szczególności od brytyjskiego ACK (Anarchistyczny Czarny Krzyż). W
tym jednak czasie w brytyjskim ACK trwał zamet̨ i kontrolowała go mała kli-
ka. Działacze byli całkowicie oderwani od walki wiez̨iennej, sped̨zali czas na
pozowaniu, nie zrobili dla wieź̨niów prawie niczego, a pieniad̨ze dla nich ze-
brane roztrwonili na mied̨zynarodowa ̨ biurokracje ̨ i egoistyczna ̨ propagan-
de.̨ Żaden był nie lepszy od państwowego agenta. Kiedy chciałem nawiaz̨ać
z nimi krytyczny dialog, ich poczat̨kowa ̨ reakcja ̨ był atak wymierzony we
mnie, widziałem wrec̨z dokument mówiac̨y, iż nie jestem anarchista,̨ że ni-
gdy nie byłem zaangażowany w ruch, czy wspieranie wieź̨niów. Oczywiście
mimo, że byłem w wiez̨ieniu, miałem towarzyszy, którzy mogli mówić za
mnie. W rzeczy samej, porzad̨ni ludzie w ACK zrezygnowali, całe grupy ode-
szły. To wstyd, że musiało sie ̨ to stać, ale sieć ACK rozpadła sie.̨ Klika zaś żyła
z własnej propagandy przez kilka lat.

Miałem za to fantastyczne wsparcie od grup ACK z innych państw. Teraz
jest tylko jedna grupa ACK w Anglii, grupa w to nie zamieszana, ACK Brigh-
ton, która odwala dużo dobrej roboty. Sa ̨ też inne grupy wsparcia wieź̨niów,
całkiem niezależne.

Niestety, kiedy patrzymy na historie ̨ naszego ruchu, historie ̨ solidarności
wiez̨iennej, nie zawsze jest tak dobra, jak byśmy chcieli. Myśle ̨o momentach,
cofajac̨ sie ̨ nawet o wiec̨ej jak 20 lat wstecz, kiedy osobnicy niby działajac̨y
w ruchu kradli pieniad̨ze, przeznaczone na wspieranie wieź̨niów. Sad̨ze,̨ iż
to hańba, że takie wystep̨ki sa ̨ tolerowane i że ludzie wola ̨ o tym nie mó-
wić, bo sad̨za,̨ iż obnażanie tego rodzaju zachowań zaszkodzi ruchowi jako
całości. Jestem bardzo dumny z bycia cześ̨cia ̨ ruchu, do którego należeli tak
wspaniali ludzie, jak Emma Goldman, El Quico Sabate, Nestor Machno, Ale-
xander Berkman i wielu innych. Znaczy to dla mnie wiele. Jako anarchiści
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Nie chciałbym tego mówić, ale myśle,̨ że mied̨zy wieź̨niami rasizm w bry-
tyjskichwiez̨ieniach jest dość niski. Jest co prawda dużowyższy odsetek czar-
nych albo azjatyckichwieź̨niów, niżwynika to z demografii, bo policjawybie-
ra ichw sposób rasistowski. Ale niewidzimy takich brutalnych rasistowskich
gangów, jak w wiez̨ieniach amerykańskich, ogólnie wieź̨niowie różnych ras
dogaduja ̨ sie ̨ nieźle.

Pamiet̨am, że kiedy pierwszy raz byłem w wiez̨ieniu w 1994, było to lokal-
ne wiez̨ienie, które nie jest dla długoterminowych wieź̨niów, byliśmy bar-
dziej upolitycznieni. Byłem dość zszokowany sytuacja,̨ jaka ̨ zastałem. Duża
grupa wieź̨niów chciała grać w futbol, mieli sie ̨ rozdzielić na dwie drużyny,
ale nie mieli kolorowych koszulek do ubioru. Jeden z wieź̨niów powiedział:
„Zagrajmy czarni przeciw białym. Powiedzmy, że Anglia gra z Jamajka”̨. Naj-
pierw byłem zszokowany, ale kiedy zobaczyłem rozwój sytuacji, nie było ra-
sizmu, wszyscy wieź̨niowie byli dobrymi przyjaciółmi, to była odpowiedz na
sytuacje,̨ użycie różnych kolorów skóry w pozytywny sposób. Niemamy gan-
gów rasowych, wieź̨niowie łac̨za ̨ sie ̨mimo różnic w kolorze skóry.
Podczas wcześniejszego spaceru opowiedziałeś naprawde ̨ niesamowi-

te anegdoty o solidarności mied̨zy wieź̨niami. Czy powiedziałbyś o tym
wiec̨ej?

Solidarność mied̨zy wieź̨niami jest czymś, co ma miejsce przez cały czas.
Pamiet̨am, kiedy byłem młodym w wiezieniu, tylko 19-latkiem, widziałem
dwóch strażników napadajac̨ych jednego wieź̨nia i natychmiast wyskoczy-
łemna strażników, powstałowielkie zamieszanie ale nie było zamieszek. Póź-
niej zostałem zamkniet̨y w celi i wiedziałem, że strażnicy po mnie przyjda.̨
Strażnicy w tym wiez̨ieniu mieli akurat spotkanie zwiaz̨ku i wszyscy byli
obecni.

Kiedy przyszli do mojej celi, było ich piec̨iu. Byłemmłodym facetem, pew-
nym siebie wieź̨niem, wstałem natychmiast i powiedziałem: „Wiec̨ trzeba
was aż piec̨iu?” Wyszedłem z celi, ale kiedy wyszedłem, nie było tam piec̨iu
glin – każdy strażnik z wiez̨ienia tam był. Stali w rzed̨ach, na pokaz, taki
popis siły, potem odprowadzili mnie do jednostki segregacyjnej. Byłem pe-
wien, że mnie spiora,̨ w celi podniosłem stół i rozbiłem go o ściane,̨ by mieć
broń, ale dziwnym trafem nie zostałem ruszony. Nie rozumiałem dlaczego –
domomentu, kiedy kilka tygodni później zostałem przeniesiony z powrotem
do skrzydła. Kilku ze starszych wieź̨niów odsiadujac̨ych dożywocia, którzy i
tak nigdy nie zostaliby wypuszczeni, powiedziało strażnikom, że jeśli tylko
mnie dotkna,̨ to jednego z nich zabija.̨

Wieź̨niowie zawsze chca ̨ poświec̨ić sie ̨ dla innych wieź̨niów…
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przez długi czas – ten człowiek to prawdziwy wojownik, nie cofnie sie ̨ przed
niczym, nawet w izolatce walczył. Strażnicy próbowali wszystkiego, by go
złamać. Jednego dnia, po długim czasie, jeden ze starszych strażników przy-
szedł go odwiedzić: „Słuchaj, kiedy byłeś pierwszy raz w izolatce uważnie
śledziliśmy, co robisz”. Każdego tygodnia wykonywał jedno połac̨zenie do
rodziny i kupował jeden baton Mars. Strażnik powiedział: „Dlaczego sie ̨ nie
dostosujesz – bed̨ziesz miał to znowu?”. Mój przyjaciel odsunał̨ sie ̨ od drzwi,
pokazał krawed̨ź okna i powiedział: „Baton Marsa? Jak ten?”. Był tam przez
9 miesiec̨y, nie zjadł go na znak oporu. Powiedział, że nastep̨na ̨ rzecza ̨ było
10 strażników, wbiegajac̨ych do celi z tarczami, by zabrać baton Mars!

Otrzymałem też dużo wsparcia od innych wieź̨niów spoza brytyjskiego
systemu penitencjarnego. Jeden wiez̨ień, który do mnie pisał, Tomas Mayer-
Falk z Niemiec, ten gość był solidarny latami, jego cela była tak zimna, że
musiał chodzić wokół niej, by sie ̨ ogrzać. Kiedy do mnie napisał, nigdy nie
narzekał, zawsze pytał w jakich warunkach jestem, zawsze okazywał współ-
czucie, zawsze starał sie ̨ podnieść na duchu. To znak dobrego towarzysza.
Czy myślisz, że byłeś traktowany w wiez̨ieniu inaczej ze wzgled̨u na

poglad̨y?
Myśle,̨ iż wspomniałem o tym wcześniej, że widziałem papiery z British

Data Protection Act, z których wynika, że trzymany jestem wwiez̨ieniu o za-
ostrzonym rygorze, bo jestem anarchista.̨ Nawet po tym, jak mnie wypusz-
czono z wiez̨ienia o zaostrzonym rygorze, nek̨ano mnie z powodu poglad̨ów,
policja i opiekun sad̨owy regularnie mnie spotykali i byli wyraźnie „politycz-
ni”. Jeden starszy oficer – opiekun sad̨owy – powiedział: „Musimy być bardzo
ostrożni od 9/11.”. Odpowiedziałem: „Co ma do mnie 9/11? Byłem przecież
wówczas w wiez̨ieniu za bójke ̨w barze!”.
Gdy wyszedłeś z wiez̨ienia – czy utrzymywałeś kontakt z wieź̨niami,

którzy do Ciebie pisali i w jaki sposób?
Jestem bardzo zaangażowany we wspieranie wieź̨niów. Przenoszac̨ mnie

po całym kraju państwo dałomi broń, bomamkontaktywszed̨zie gdziemnie
szanuja,̨ co jest bardzo pomocne. To działa w dwie strony, moge ̨ zdobywać
informacje od osób, które były pobite w izolatce, od innego wieź̨nia zdołali
przekazaćmi wiadomość. Szybko zorganizowałem protest – zrobiliśmy duży
hałas wokół wiez̨ienia i ujawniliśmy brutalność. Kupiliśmy troche ̨ przemy-
słowych fajerwerków, bardzo duże rakiety i odpaliliśmy je w izolatke.̨ Kiedy
jedna nadleciała, wszyscy strażnicy wybiegali z wiez̨ienia, bo myśleli, że jest
bombardowane. Wszyscy wieź̨niowie zostali w rezultacie przeniesieni.
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Wiez̨ienie jest zamkniet̨ym światem i tak jest utrzymywane. Gdyby ściany
były robione ze szkła zamiast betonu, obywatele mogliby zaczać̨ sie ̨ zastana-
wiać, co sie ̨ tam wyczynia w ich imieniu. Majac̨ łac̨zność z wieź̨niami nadal
wiem, co sie ̨dzieje w środku i ciag̨le staram sie ̨ukazać, co naprawde ̨mamiej-
sce.
Kiedy wyszedłeś z wiez̨ienia nie było to nagle, nie otworzyły sie ̨ drzwi

i byłeś na ulicy, musiały być obserwacje lub kontrole, coś takiego, co
ściśle podaż̨ało za Toba,̨ gdy byłeś w wiez̨ieniu.

Nie byłem tak naprawde ̨ pewien, kiedy wychodze,̨ bo odmówiłem akcep-
tacji warunków mojego zwolnienia – dostałem tylko kilkudniowe zawiado-
mienie. Odprowadzili mnie do bramy i tyle. Ale potem, przez rok po moim
wyjściu, nie wolnomi było opuszczać kraju. To jest pierwszy raz, kiedymoge ̨
przyjechać do Barcelony. Tak, było dużo dokuczania. Chcieli mnie zamknać̨
w areszcie domowym, ale jako że było to bezprawne, mogłem z tym walczyć.
Jak działa izolacja, segregacja?
To to samo, tylko słowa różne. Jak działa? Trzymany jesteś całkowicie sam,

czasem byłem jedynym wieź̨niem w całej izolatce, czasem byłem obok in-
nych wieź̨niów. Warunki sa ̨ bardzo złe, zamkniet̨y jesteś w celi co najmniej
23 godziny na dobe,̨ czasami 24. Jeśli ćwiczysz, to zazwyczaj sam, w klatce.
Jest nieustanne zagrożenie brutalnościa,̨ jesteś niedożywiony, a zimno uży-
wane jest jako broń. Czasami wcale nie jesteś karmiony, albo strażnicy szcza-
ja ̨lub pluja ̨do twego jedzenia. Zamarzajac̨ z zimnaw celimasz tylko koszule ̨i
jeden koc. Nie jest to wiec̨ łatwa sytuacja, ale kiedykolwiek byłem umieszczo-
ny w izolatce, natychmiast było to jak wyzwanie. Było to – jakby sie ̨ prosili,
musiałem na to odpowiedzieć.
Wiec̨ kiedy pierwszy raz wyszedłeś na ulice ̨ po pobycie w wiez̨ieniu –

co było pierwsza ̨ rzecza,̨ jaka ̨ kupiłeś?
To było bardzo dziwne, bo przez cały czas kiedy byłem w wiez̨ieniu, mi-

mo że byłem czes̨to przenoszony, nigdy nie wiedziałem, co sie ̨ dzieje za mu-
rem. Nie widziałem horyzontu, nieba nie przekreślonego krata.̨ Nie byłem
przyzwyczajony do chodzenia wiec̨ej niż kilka stóp bez bramy czy kajdanek.
Kiedywyszedłem,wieluwspierajac̨ychmnie już tambyło, byłembardzo ucie-
szony, widzac̨ ich. Oczekiwałem, że bed̨zie dziwniej niż było, myśle ̨że ludzki
umysł wynalazł mechanizm do radzenia sobie z trauma ̨ i na wiele sposobów
było to dla mnie drugie życie. Było bardzo dziwne. Kiedy sie ̨odwróciłem, na-
wet po paru jardach, kiedy popatrzyłemnamiejsce, którewiez̨iłomnie przez
8 lat, to wiez̨ienie i inne wiez̨ienia jemu podobne, wydawało sie ̨ mniejsze…
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Cież̨ko mi było uwierzyć, iż tyle ludzkiego nieszcześ̨cia stłoczono na tak ma-
łej przestrzeni!
Czy rzeczywiście odsiedziałeś cały wyrok, jaki ci dali?
Sposób, w jaki kara jest zasadzana w Brytanii jest taki, że po połowie mo-

żesz ubiegać sie ̨ o zwolnienie. Musisz to uargumentować, a ja nie byłem go-
tów błagać o to, co mi sie ̨ należało. Nigdy wiec̨ nie starałem sie ̨ o zwolnienie.
Po 2/3 kary, 8 latwmoimprzypadku,wyjście było automatyczne, ale obecnie
sekretarz David Blunkett stara sie ̨ to zmienić. Tak wiec̨ w przyszłości, pod-
czas 12 letniego wyroku, bed̨ziesz odsiadywał całość, a po wyjściu bed̨ziesz
na wolności warunkowo, przez całe życie!

Jak w Ameryce – nie tylko populacja wieź̨niów rośnie, ale wiez̨ienie bed̨zie
wewnat̨rz społeczeństwa. Wiec̨ej użytku robi sie ̨ na przykład z elektroniki i
wiec̨ej ludzi wychodzi warunkowo po odbyciu wyroku. By wytworzyć men-
talność wieź̨nia, by wiez̨ienie było mied̨zynarodowe, by trzymać cie ̨ na smy-
czy przez całe życie.
Kiedy przychodzi do wspierania wieź̨niów politycznych, bo ludzie cza-

sami dostaja ̨ długie wyroki, lepiej jest próbować wspierać jedna ̨ osobe ̨ i
wspierać przez czas trwania jej wyroku – czy może lepiej jest wspierać
wielu ludzi w tym samym czasie?

Jak każdy, wieź̨niowie szanuja ̨ uczciwość, tak wiec̨ nie róbcie pustych
obietnic. Jeśli zaczynasz pisać z wieź̨niem i myślisz, że nie bed̨ziesz w stanie
pisać przez nastep̨ne 10 lat, powiedz im to. Ale jest wiele rzeczy, jakie
możesz robić, które nie wymagaja ̨ pisania do wieź̨niów, jeśli nie czujesz, że
stać cie ̨na długoterminowe postanowienie – a sa ̨ istniejac̨e sieci, do których
możesz przynależeć.
Czasami skupiamy sie ̨ na wieź̨niach politycznych a nie skupiamy sie ̨

na wszystkich wieź̨niach, zwykłych wieź̨niach. Czy powinniśmy sie ̨ kon-
centrować na wieź̨niach politycznych, czy na próbach obalenia wiez̨ień
w ogóle?

Myśle,̨ że powinniśmy skupić sie ̨na walce z państwem wiez̨iennym, co za-
wieraw sobie również obaleniewiez̨ień. A to znaczy, że niemusimywybierać.
Ale nie znaczy to, iż nie powinniśmy wspierać wieź̨niów bezpośrednio. We-
dług mnie, ważne jest udzielenie bezpośredniego wsparcia wszystkim wieź̨-
niom politycznym i polityczne wsparcie dla wszystkich wieź̨niów w walce.
W Hiszpanii jest wzrost imigracji i z tego powodu coraz wiec̨ej imi-

grantów przebywa w wiez̨ieniach. Czy to samo dzieje sie ̨ w Brytanii i
czy ze strony współwieź̨niów ma miejsce rasizm wobec imigrantów?
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