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Následuje jmenný seznam uvězněných lidí, který průběžně doplňujeme a aktualizujeme. Snažíme se udávat i adresu, takže jim
neváhej poslat dopis. Někdy se ale stává, že věznění jsou přesunuti do jiné věznice a my to nestačíme zaregistrovat. Proto je
dobré občas informace ověřit. Pokud narazíš na to, že máme v
seznamu neaktuální adresu, ozvi se nám na abc-cz@riseup.net

Kauza „Síť“
Počínaje říjnem 2017 byli mnozí anarchisté v takzvaném Rusku zadrženi v souvislosti s obviněním z terorismu. Většinu z nich unesli důstojníci ruské státní bezpečnostní služby FSB a mučili je s použitím elektřiny a dalšími otřesnými způsoby. Po
několika dnech mučení byli skoro všichni donuceni se „přiznat“ k účasti v tzv. „Síti“
– mytické organizaci, která měla plánovat teroristické útoky během nadcházejících
prezidentských voleb, turnaje FIFA a v důsledku svrhnout Putinův režim.
Sleduj průběh kauzy na webu iniciativy RUPRESSION. - rupression.com/en/
Adresy zadržených (je třeba psát dopisy v ruštině, jinak je šance na doručení mizivá):
(Aktualizováno: 23. 6. 2020)
Ivankin Maxim Sergeevich, 1995
SIZO-1, 440039 Russia, Penzenskaya obl., Penza, ulitsa Karakozova 30
Kulkov Mikhail Alexeevic, 1994
SIZO-1, 440039 Russia, Penzenskaya obl., Penza, ulitsa Karakozova 30
Chernov Andrey Sergeevich, 1989
SIZO-1, 440039 Russia, Penzenskaya obl., Penza, ulitsa Karakozova 30
Vasiliy Alekseevich Kuksov 1988
SIZO-1, 440039 Russia, Penzenskaya obl., Penza, ulitsa Karakozova 30

Shakurskiy Ilya Aleksandrovich, 1996
SIZO-1, 440039 Russia, Penzenskaya obl., Penza, ulitsa Karakozova 30
Pchelintsev Dmitriy Dmitrievich, 1992
440042, Russia, Penza, ul. Molodogvardeyskaya, 9, PKU IK No. 4 PFRSI
Filinkov Victor Sergeevich 1994
FKU SIZO-3 FSIN Russia, 191123 St. Petersburg, ul. Shpalernaya, d. 25
Boyarshinov Yuliy Nikolayevich , 1991
FKU SIZO-3 FSIN Russia, 191123 St. Petersburg,
ul. Shpalernaya, d. 25

Lukáš Kalina

K zatčení Lukáše Kaliny došlo v Brně, v supermarketu Tesco vedle galerie Vaňkovka. V té době neměl domov a žil na ulici. „Bydlel jsem na „zámku“, ubytovnách a
pak na ulici v Havlíčkovo Brodě a Brně. Teď žiju v base v Břeclavi. Na pokoji je nás pět.
Jsou to vesměs starší chlapi.“
Lukáš trpí schizofrenií a závislostí na alkoholu. Housky si v obchodě strčil do tašky
a když ho ostraha odhalila vydala ho policii. Soud následně výši rozsudku zdůvodnil tím, že šlo o krádež v nouzovém stavu vyhlášeném v souvislosti s pandemií
COVID 19.
Jen ignorant by si nepovšiml, že sám Lukáš byl v nouzi a to, co soud označil za krádež udělal právě proto, aby svou nouzovou situaci vyřešil. Absurditu celé situace
dokresluje také fakt, že podobné housky každý den supermarkety ve velkém vyhazují do kontejnerů, které často hlídá ostraha a odhání od nich hladové lidi. Tuto
skutečnost také zviditelnilo video projektu STRAKA, kampaně, která tvrdí, že se
zločinu nedopustil Lukáš Kalina, ale soudci, bachaři a kapitalisté. PROJEKT
STRAKA propaguje neplacení za zboží v obchodech s odvoláním na fakt, že to jsou
především kapitalisté, kdo hromadí hodnoty na úkor pracujících.
(Aktualizováno: 18. 92020)
Lukáš Kalina nar. 1995
Vězeňská služba ČR – Věznice Břeclav
P. O. BOX 74
Břeclav
690 02

Rabkova Maria Alexandrovna

Jak se dalo očekávat, reakcí na masové protesty v takzvaném Bělorusku bude zatýkání, které se nevyhne ani lidem z anarchistického a antifašistického prostředí.
Maria byla po zadržení obviněna podle části 3. Článek 293 (Vzdělávání nebo jiná
odborná příprava osob k účasti na nepokojích).
(Aktualizováno: září 2020)
Rabkova Maria Alexandrovna
ul. Volodarskogo 2, SIZO-1, Minsk 220030, Belarus

Akihiro Gaevsky-Hanada

Akihiro, aktivista anarchistického hnutí, byl zadržen společně s Aljaksandrem
Frantskevičem 12. srpna 2020 přibližně v 13 hodin na parkovišti. Byl obviněn podle
části 2 čl. 293 trestního zákona – „Účast v nepokojích“. Bylo oznámeno, že Akihiro
byl po zadržení zbit.
(Aktualizováno: září 2020)
Akihiro Gaevsky-Hanada
ul. Volodarskogo 2, SIZO-1, Minsk 220030, Belarus

Mónica Caballero & Francisco Solar
V pátek 24. července 2020, byl proveden policejní nájezd na Mónicu Caballero a
Francisca Solar. Obviněni jsou z různých výbušných útoků, ke kterým došlo v Santiago de Chile.
Připomeňme si, že Mónica a Francisco byli v roce 2010 zadrženi a později osvobozeni v souvislosti s Caso Bombas I, což byl symbolický případ, který se za každou
cenu snažil odsoudit různé lidi pro jejich údajné spojení s antikapitalistickými útoky.
Po osvobození v roce 2012 odcestovali do Španělska. V následujícím roce byli opět
zatčeni a obviněni z různých výbušných útoků v této zemi. Po 4 letech zajetí v různých věznicích byli v roce 2017 vyhoštěni do Chile.
Tentokrát je obviňují z výbušného útoku proti policejní stanici v severní části
Santiaga. Další obvinění se týká útoku balíčkovou bombou zaslanou bývalému
ministrovi. Obviněni jsou také z výbušného útoku, ke kterému došlo v budově realitní agentury.

Carla Tubeuf
Po téměř roce a půl na útěku, přesněji od 7. února 2019, kdy došlo k evikci l’Asilo a
zahájení operace Scintilla, byla v neděli 23. července zatčena Carla Tubeuf.
Zatčena byla na základě evropského zatýkacího rozkazu nedaleko Lyonu. Operaci
provedli policisté z BIS (Research & Investigation Brigade) a DGSI (Generální
ředitelství pro vnitřní bezpečnost) vyzbrojeni útočnými puškami. Hodili ji na zem,
spoutaly a vtáhly do auta. Po první noci na městské policejní stanici byla v pondělí
večer převezena na SDAT (Ředitelství pro boj proti terorismu) a čekala na slyšení
před generálním prokurátorem odvolacího soudu. Ten na ni uvalil vyšetřovací
vazbu do jejího vydání do Itálie.
(Aktualizováno: 28. 8. 2020)
Carla Tubeuf
casa circondariale di Vigevano Centralino
via Gravellona 240
27029 Vigevano (PV), Italy

Kevan Thakrar
Kevan Thakrar byl v roce 2008 křivě obviněn z vraždy a pokusu o vraždu na základě
nepřímých důkazů. Podle platných zákonů o organizovaných skupinách lze odsoudit jakéhokoliv jejího člena bez ohledu na to, zda v trestném činu hrál nějakou roli
či nikoliv. Kevan nebyl přítomen v momentě, kdy došlo k vraždě. Přesto dostal doživotí, s minimální sazbou 35 let ve vězení. Bylo mu pouhých 20 let. Na Kevanovi se
dozorci opakovaně mstili jak fyzickým tak psychickým násilím za to, že otevřeně
mluvil o zacházení s jeho osobou i dalšími vězněnými.
(Aktualizováno: 13. 1. 2020)
Kevan Thakrar
A4907AE
HMP Full Sutton
York
YO41 1PS

Thomas Meyer Falk

V roce 1996 byl Thomas odsouzen na jedenáct a půl roku za bankovní loupež. Díky
je ho silnému přesvědčení byl objektem velmi silných represí – časté samotky,
každodenní kontroly cely, umlčování nebo cenzura dopisů a zamezení přístupu ke
vzdělání. V roce 2007 byl konečně přesunut ze samotky a zároveň mu byl umožněn
přístup ke vzdělání a dalším aktivitám. Od té doby žádal opakovaně o podmínečné
propuštění, ale to bylo vždy zamítnuto. Ke konci června 2013 rozhodl místní soud v
Karlsruhe, že Thomas je stále “nebezpečím” pro společnost a aktuálně je držen v
“preventivním středisku”.
Pro více informací navštivte:
freedomforthomas.wordpress.com
nebo freedom-for-thomas.de
(Aktualizováno: 23. 5. 2020)
Thomas Meyer-Falk, z.Zt. JVA (SV)
Hermann-Herder.Str.8
D-79104 Freiburg

Eric King

Eric G. King byl v září 2014 zatčen a obviněn z pokusu o útok na kanceláře vládní
budovy v Kansas City, stát Missouri. Byl obviněn z toho, že měl vhodit do jednoho
z oken kladivo, následované dvěma molotovovými koktejly. Podle úředního spisu
nedošlo ke vznícení ani jedné ze zápalných lahví. Eric byl označen jako podežrelý
jen proto, že byl již dříve podezřelí z protivládních a protipolicejních graffiti. 3. 3.
2016 se rozhodl k “dohodě o nespolupráci” se státními úřady ohledně obvinění z
“použití vybušných zařízení určených k zapálení budovy používané k mezistátnímu
obchodu”. O necelé čtyři měsíce později, konkrétně 28.6., byl u místního státního
soudu odsouzen na deset let za obvinění, před kterými se obhajoval. Předběžné
datum propuštění vychází na 2. 6. 2023.
Od momentu zatčení a následného věznění se Eric nachází v extrémní izolaci od
svých blízkých a opakovaně se stává obětí útoků vězeňské stráže, která neustále
ohrožuje jeho bezpečnost. Ve vazební věznici, kde čekal na soud, strávil šest měsíců
v izolaci a opakovaně končil na samotce. Přes všechna úskalí si Eric udržuje svůj
charakter a rozhodl se vypořádat se svou situací až do konce. Zůstalo mu také
odhodlání pro boj za svět bez dominance a útlaku.
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Eric King #27090-045
FCI Englewood
9595 West Quincy Avenue
Littleton, CO 80123

Jeremy Hammond

Hacker Jeremy Hammond byl odsouzen 15. listopadu 2013 na 10 let ve vězení poté,
co ho usnesli vinným v případě hackerské akce Anonymous vůči firmě Stratfor. Při
této akci byly zveřejněny informace odkrývající špionážní a sledovací činnost firmy,
která špehovala lidi bojující za lidská práva, proti korporátnímu útlaku a státům.
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Jeremy Hammond #151960859
Grady County Jail
215 North 3rd Street
Chickasha, Oklahoma 73018

Anna Beniamino
Anna Beniamino je anarchistka, kterou italský stát odsoudil na 17 let za údajnou
účast v pěti samostatných bombových útocích a za podporu FAI (Neformální anarchistická federace). Její odsouzení je součástí případu Sripta Manent.
(Aktualizováno: 20. 3. 2020)
Anna Beniamino
C. C. di Messina “Gazzi”
via Consolare Valeria 2
98124 Messina
Italy – Italy

Nicola Gai & Alfredo Conspito
Nicola Gai a Alfredo Cospito byli zatčeni 14. 9. 2012 a obviněni ze střelby na
Roberta Adinolfiho, ředitele společnosti podnikající v jaderné energii Ansaldo
Nucleare. Dne 7.5. 2012 ho střelili do kolen a akce byla oznámena skupinami
Olga/FAI/FRI nucleus. Během prvního soudu, dne 30.8. 2013, se přiznali k účasti na
střelbě, ale bylo jim zabráněno přečíst jejich prohlášení. Během rozhodujícího soudu, dne 12.11. 2013, byla oznámena výše trestů – pro Alfreda 10 let a 8 měsíců ve
vězení a pro Nicolu 9 let a 4 měsíce za útok s teroristickými úmysly (podle článku
280 italského trestního zákoníku). Dále jim byla soudem zrušena možnost přístupu
k různým vězeňským benefitům, případně možnost domácího vězení. Začátkem
května 2015 bylo Nejvyšším soudem rozhodnuto o snížení rozsudku. Konečný rozsudek zní: Alfredo Cospito: 9 let, 5 měsíců a 10 dní (z původních 10 let a 8 měsíců) +
Nicola Gai: 8 let, 8 měsíců a 20 dní (z původních 9 let a 4 měsíců).
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Nicola Gai
C.C Via Argione 327
44122 Ferrara
Italy
Alfredo Cospito
C.C Via Argione 327
44122 Ferrara
Italy

Bill Dunne
Odsouzen na devadesát let v roce 1979 za pokus o osvobození anarchistického vězně. Osvobození bylo úspěšné, ale Bill byl zadržen po přestřelce s policií, když se pokoušeli s vězněm uprchnout. V rozsudku se dále uvádělo, že akce byla financována
z bankovních expropriací.
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Bill Dunne #10916-086
FCI Victorville Medium I
PO Box 3725
Adelanto, California 92301

Casey M. Brezik

Casey Brezik je anarchistický atentátník z okolí Kansas City, který si odpykavá
trest za ublížení na zdraví rektora metropolitní univerzity v Penn Valley, se záměrem napadnout guvernéra Missouri Jay Nixona během přednášky na univerzitě
(kterou později Nixon zrušil). Casey je nyní vězněn státem Missouri, který mu
přiřkl 12 let vězení za tři obvinění. Napadení a dvě ozbrojená přepadení, k čemuž
dostal 7 let za napadení 2. stupně. Oba tresty si odpykává najednou. Casey byl
během svého trestu vězněn na různých místech.
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Casey M. Brezik # 1154765/HU # 1D-244T
Western Missouri Correctional Center
609 East Pence Road
Cameron, Missouri 64429

Natascia Savio & Giuseppe Brunna
21. května 2019 Carabinieri del Ros, které vedl žalobce Piero Basilone a Alberto
Nobili z protiteroristického útvaru v Miláně zahájili operaci „Prometheo“. Při ní
byla zatčena Natascia, Robert a Beppe. Obvinili je z paragrafu 280 trestního zákoníku (útok s teroristickými motivy), ve vztahu k zasílání výbušných obálek Robertu
Sparagnovi a Antoniu Rinaudovi, státním zástupcům, kteří se již dlouho zabývají
represemi proti každému, kdo vzdoruje tomuto světu klecí a útlaku. Obvinění se
také vztahují k zaslání výbušných obálek Santi Consolovi, bývalému řediteli odboru
vězeňské správy, odpovědnému za výstavbu věznic, skutečných míst určených k
mučení.
(Aktualizováno: 18. 6. 2020)
Natascia Savio
C/O C.C. SAN LAZZARO
STRADA DELLE NOVATE 65
29122 PIACENZA, ITALY
Giuseppe Brunna
C/O C.C. DI PAVIA
VIA VIGENTINA 85
27100 PAVIA, ITALY

Sean Swain
Sean Swain je rukojmím státu, který se nazývá „Stát Ohio“. Zatčen byl poté, co se
bránil vloupání do jeho domu soudním úředníkem.
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Sean Swain #2015638
Buckingham Correctional Center
P. O. Box 430
Dillwyn VA 23936

Operace Bialystock
„Operace Bialystock“ vedla k obviněním ze spolčování za účelem terorismu nebo
podvracení demokratického řádu, teroristického činu se smrtícím zařízením a výbušninami, držení a přenášení výbušného materiálu, podněcování k páchání trestných činů proti státním osobnostem a žhářství. Podle italského režimu je tato represivní policejní operace proti anarchistickým soudruhům výsledkem vyšetřování,
které bylo zahájeno po explozivním útoku na San Giovanni Carabinieri / policejní
stanici v Římě dne 7.12.2017 a ke ktrému se přihlásila buňka Santiago Maldonado –
FAI / FRI.
(Aktualizováno: 27. 7. 2020)
Nico Aurigemma
C.C di Terni
Strada delle Campore 32
05100 Terni
Italy
(Aktualizováno: 12. 6. 2020)
Claudio Zaccone
C. C. di Siracusa
strada Monasteri 20/C
Contrada Cavadonna
96100 Siracusa
Italy
Flavia Digiannantonio
C. C. di Roma Rebibbia femminile
via Bartolo Longo 72
00156 Roma
Italy
Francesca Cerrone
C.C. di Latina
Via Aspromonte 118
04100 Latina
Italy

(Aktualizováno: 27. 8. 2020)
Roberto Cropo
C.C. di San Michele
Strada statale per Casale, 50/A
15121 – Alessandria, Italy

Claire Taylor

Taylor je trans-osoba vězněná v ženském vězení. Je člen IWW (průmysloví pracovníci světa). Miluje zvířata, tetování a piercing. Po transfobobním zneužívání a
diskriminaci vězeňského personálu se opakovaně poškozoval a chtěl zabít. Jeho duševní zdraví je stále kritické a opravdu ocení jakékoli dopisy.
(Aktualizováno: 22. 4. 2020)
Claire Taylor A7974AX
HMP Eastwood Park
Falfield
Wotton-under-Edge
Gloucestershire
GL12 8DB

Andreas Krebs

Už od svého uvěznění v Německu, je Andreas znám jako rebelující vězeň. V dubnu
2019 byl v Itálii odsouzen k 25 letům vězení. K tomu všemu mu v nedávné době
byla diagnostikována rakovina ledvin.
Andreas byl léta ve spárech německé justiční mašinerie a celkově strávil ve vězení
16 let. Je to rebelující vězeň, účastnil se založení vězeňských odborů (GG/BO) za
mřížemi, držel několikrát hladovku za zlepšení podmínek ve vězení a také držel
hladovku za Řecké vězně. Opakovaně vydával texty proti vězeňství, ve kterých
popisuje každodenní život za mřížemi.
Na podzim 2014, po jeho propuštění, potkal svou současnou manželku Jutta. Oba se
rozhodli společně strávit poklidný důchod na jihu Itálie. Na konci prosince 2016 se
dostal do sporu se svým tehdejším zaměstnavatelem, který Andrease napadl a začal
škrtit. Andreas ho v sebeobraně bodl kapesním nožem a ten v nemocnici za tři dny
záhadně zemřel, přestože hned po incidentu bylo řečeno, že to přežije.
Další info v němčině zde: andreaskrebs.blackblogs.org
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Andreas Krebs
Sez.4 /Stz.5
Mediterraneo
Via Roma Verso Scampia 250
CAP 80144 Napoli (NA)
Italy

Rodrigo Lanza
Chilský anarchista Rodrigo Lanza byl 26. listopadu 2019 ve Španělsku odsouzen k
pěti letům vězení. V roce 2017 obviněn z vraždy fašisty, když se dostal do potyčky z
Víctorem Laínezem, falangistickým legionářem [voják ve španělské legii, založené
fašistickým diktátorem Francem]. Laínez utrpěl ránu do krku a zranění podlehl.
Krátce po incidentu media rozšířila tezi rodiny zesnulého, že Rodrigo bez provokace
zasáhl Laíneze zezadu tupým předmětem, jen proto, že viděl jeho odznak se španělskou vlajkou. Tato verze je v rozporu s obahajobou Rodriga, který se podle všeho
bránil agresi fašisty.
(Aktualizováno: 1. 5. 2020)
Rodrigo Lanza
PO Box 33044
Ronda Universitat 23
08007 Barcelona
Spain

Sam Faulder
Sam Faulder je anarchistka odsouzená k doživotnímu trestu za vraždu, kterou
nespáchala. V roce 2016 jí byla diagnostikována rakovina. Mohla mít jednoduchou
terapii jako včasný zásah, avšak soukromá vězeňská společnost Sodexo provozující
věznici jí to neumožnila.
Samantha Faulder A1209CF
HMP Foston Hall
Foston
Derby
Derbyshire
DE65 5DN
England

Marius Mason

Maruis Mason byl odsouzen na 21 let a deset měsíců (do září 2027) za účast ve
žhářském útoku na budovu, kde byly prováděny testy genetických modifikací plodin. Rovněž se přiznal k účasti na dalších dvanácti akcích ELF – Earth Liberation
Front.
Další informace v angličtině:
supportmariusmason.org
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Marie (Marius) Mason #04672-061
FCI Danbury
Route 37
Danbury, CT 06811

Michael Kimble

Michael Kimble je anarchista, který v Alabamě vykonává doživotní trest za vraždu
homofobního rasistického fanatika. Má dlouhou historii jak individuálního, tak
kolektivního boje proti vězeňské autoritě. Nadále se účastní boje proti práci vězeňských otroků v rámci Free Alabama Movement.
Další informace v angličtině:
anarchylive.noblogs.org
(Aktualizováno: 18. 2. 2020)
Michael Kimble #138017
Easterling Correctional Facility
200 Wallace Drive
Clio, AL 36017-261

Jennifer Amelia Rose

Jennifer Amelia Rose (dříve známá jako Jennifer Gann) je antiautoritářská trans
žena a povstalecká amazonka držená v zajetí více než 25 let pro ozbrojené loupeže a
útok z roku 1995 na okresního právníka a přidruženého vězeňského strážce.
Další informace v angličtině:
babygirlgann.noblogs.org/
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Jennifer Amelia Rose #E-23852
Salinas Valley State Prison
P. O. Box 1050
Soledad, CA 93960-1050

Cleveland 4

Brandon, Connor, Doug a „Skelly“ byli zatčeni 30. dubna 2012 a obviněni ze
spiknutí a řady bombových útoků, včetně útoku na oblastní most. Skutečností je, že
FBI ve spolupráci s informátorem vytvořila schéma, vyrobila výbušniny a přiměla
tyto čtyři k účasti.
Další informace v angličtině:
cleveland4solidarity.org
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Joshua Stafford #57976-060
USP McCreary
P.O. BOX 3000
Pine Knot, KY 42635
Doug Wright #57973-060
USP Victorville
P.O. BOX 3900
Adelanto, CA 92301
Noah Coffin #1795167
2665 Prison Road #1
Lovelady, TX 7585

Xinachtli
Xinachtli (Nahuatl, což znamená „semeno“) je komunitní organizátor z Texasu. V
červnu 1997 byl odsouzen na 50 let vězení na základě obžaloby ze zabití policisty.
Důkazy u soudu jasně ukázaly, že Xinachtli byl obětí policejního spiknutí, které ho
mělo odstranit. Policie věděla o Xinachtliho historii komunitního organizování a
jeho právních schopnostech.
Další informace v angličtině:
freealvaronow.blogspot.co.uk
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Xinachtli*#255735
James V Allred Unit
2101 FM 369 North
Iowa Park, Texas 76367
*Na obálku uváděj jméno Alvaro Hernandez

Claudio Lavazza
Claudio Lavazza, rebel, anarchista, bankovní lupič, který se již v 70. letech v Itálii
účastnil boje proti státu a kapitálu.
(Aktualizováno: srpen 2020)
Claudio Lavazza
CP Teixeiro – modulo 11
carretera de Paradela s/n
15310 Teixeiro- Curtis
A Coruña (Espagne)

Lisa Dorfer

Lisa byla v červenci 2017 odsouzena na 7,5 roku vězení za loupež v bance v roce
2014. Hovoří španělsky, německy, anglicky a italsky a ráda obdrží dopisy.
Další informace v angličtině:
325.nostate.net/tag/lisa/
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Lisa Dorfer
C.P Brians I
Carretera de Martorell a Capellades, km 23
08635, Sant Esteve Sesrovires
Espanya

Marcelo Villarroel & Juan Aliste Vega

Marcelo, Juan byli zatčeni v roce 2009 po dlouhém mezinárodním lovu. Obviněni
jsou z loupeže v bance a vraždy policisty v říjnu 2007. Marcelo je odsouzen 14 + 40
let a Juan na 42 let.
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Marcelo Villarroel
Unidad Especial de Alta Seguridad
Cárcel de Alta Seguridad
Modulo H Norte
1902 Avenida Pedro Montt
Santiago, Chile
Juan Aliste Vega
Unidad Especial de Alta Seguridad
Cárcel de Alta Seguridad
Modulo J
1902 Avenida Pedro Montt
Santiago, Chile

Gabriel Pombo da Silva

Po asi roce a půl na útěku, byl 25.1. 2020 Garbiel Pombo da Silva zatčen v Portugalsku. Gabriel už předtím strávil ve vězení více než 30 let.
V pondělí 27. ledna 2020 byly prohledány domy matky, otce, sestry a švagra Elisy di
Bernardo a byla zabavena jejich počítačová zařízení. Kancelář státního zástupce
Brescie vydala další 270bis (podvratné spolčení za účelem terorismu a podkopání
demokracie) pro Elisu a Gabriela, obviňující je z účasti v subverzivní buňce s mezinárodní základnou a podporou.
(Aktualizováno 3. 7. 2020)
Gabriel Pombo da Silva
C.P. Mansilla de las Mulas
Place Villahierro
24210 – Mansilla de las Mulas (León)
Spain

Juan Flores Riquelme

Juan Flores si odpykává trest odnětí svobody v délce 23 let, kdy byl chilským státem odsouzen za útoky v roce 2014 ke kterým se hlásí Conspiracy Cells of Fire &
International Conspiracy of Revenge. Při útocích byla přijata opatření, aby se
zajistilo, že bomby nikomu neublíží, ale policie ignorovala výstražné volání buňky
CCF, které bylo provedeno 10 minut před načasováním exploze. V důsledku toho
útoky nakonec zranily lidi, takže chilský stát byl schopen tvrdit, že cílem bylo terorizovat obyvatelstvo.
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Juan Flores Riquelme
Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de Alta seguritad
1902 Avda. Pedro Montt
Santiago, Chile

Mumia Abu-Jamal

Mumia Abu-Jamal byl v roce 1982 souzen a odsouzen k smrti za vraždu policejního
důstojníka. Proces již od začátku provází řada nesrovnalostí, spekulací a podjatosti
poroty. Dlouhou doby byl v cele smrti a čekal na popravu. Nyní zůstává ve vězení s
doživotním trestem bez možnosti podmíněného propuštění.
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Mumia Abu-Jamal
Smart Communications/PADOC
Mumia Abu-Jamal AM 8335
SCI Mahanoy
PO Box 33028
St Petersburg, FL 33733

Giannis Dimitrakis & Kostas Sakkas
V roce 2019 byli v Soluni zatčeni tři anarchističtí soudruzi, kteří vyvlastnili hlídaný
transport peněz, který měl doplnit bankomat. Giannis Dimitrakis a Kostas Sakkas
zaplatili cenu své politické volby a skončili ve vězení. Soudruh Dimitra byl obviněn
ze spolupráce při loupeži. Nedávno proběhl soudní proces a byly vyneseny rozsudky.
• Giannis Diminikratis byl odsouzen na 11,5 roku za loupež, držení zbraně a

použití padělaného dokumentu.
• Kostas Sakkas byl odsouzen na 7 let a 10 měsíců za stejná obvinění.

Sakkas Kostas ( Κωστας Σακκας)
Dikastiki Filaki Koridallou
A’ PTERYGA ( A’wing)
T.K. 18110
Korydallos
Athens
Greece

Giannis Dimitrakis ( Γιαννης δημητρακης)
Sofronistiko Katastima Domokou
TK 35010
Domokos
Fthiotida
Greece

Marios Seisidis

Marios Seisidis byl zproštěn obvinění ze šesti loupeží, z nichž byl obviněn, ale byl
shledán vinným z loupeže v bance a ze tří po sobě následujících obvinění z pokusů
o vraždu (týkajících se bankovní stráže a dvou policistů). Byl odsouzen k 36 letům
vězení.
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Seisidis Marios (Σειχιδης Μαριος)
Dikastiki Fylaki Korydallou
A .Pteryga,
TK 18110,
Korydallos,
Athens

Joseph Bowen
Joe-Joe byl v mládí členem gangu „30. a Norris Street“, než ho uvěznění zpolitizovalo. Byl konfrontován důstojníkem notoricky známého brutálního policejního
oddělení ve Philadelphii. Policista byl při konfrontaci zabit.
(Aktualizováno: 19. 6. 2020)
Smart Communications/PADOC – Joseph Bowen #AM-4272
SCI Fayette
P.O. Box 33028
St. Petersburg, FL 33733

Dimitra Valavani, Kostantina Athanasopoulou
& Giannis Michailidis
V lednu 2020 byli zatčeni Giannis Michailidis, Konstantina Athanasopoulou a
Dimitra Valavani. Čelí obvinění z podpory terorismu.
Dimitra Valavani
(Δήμητρα Βαλαβάνη)
Dikastiki Fylaki Korydallou
Gynaikeies Fylakes, (women prison)
T.K. 18110
Korydallos
Athens
Greece
Kostantina Athanasopoulou
(Κωσταντινα Αθανασοπουλου)
Eleonas Women’s Prison
Thebes
T.K. 32200
Greece
Giannis Michailidis
(Γιαννης Μηχαιλιδης)
Malandrinou prisons (Κ.Κ. Μαλανδρίνου))
T.K. 33053
Malandrino
Fokidas
Greece

Roupa Panagiota (Pola)
& Nikos Maziotis

Členové městské partyzánské skupiny Revoluční boj jsou odsouzeni k doživotnímu
vězení. Činnost, kterou nepopírají, je součtem různých akcí, jako jsou expropriace,
bombové útoky nebo pokusy o osvobození vězňů.
Roupa Panagiota (Pola)
Eleonas Women’s Prison (Gynaikeies Fylakes)
Thebes
T.K. 32200
Greece
Nikos Maziotis
Dikastiki Filaki Domokou
D’WING (Δ’ΠΤΕΡΥΓΑ)
T.K. 35010
Domokos
fthiotidas
Greece

Yemelyanov Nikita Vladimirovich

Dne 12. února 2020 byli Mikita Yemelyanav a Ivan Komar shledáni vinnými z úmyslného zničení majetku. Zadrženi byli 20. října 2019, těsně po útoku s Molotovovým koktejlem na vyšetřovací zařízení v Minsku. Akce proběhla v solidaritě s
dalším anarchistou Dzmitrym Paliyenkou (který tam byl v té době držen) a dalšími
politickými vězněmi v Bělorusku.
Dne 27. března 2020 odvolací soud změnil rozsudek Mikity Yemelyanau na 4 roky,
trest od Ivana Komara – na 3,5 roku odnětí svobody.
ABC odmítá podporovat Ivana Komara pro jeho spolupráci s policií.
(Aktualizováno: leden 2020)
Yemelyanov Nikita Vladimirovich
ul. Krupskoy 99A, ST-4
212011 Mogilev,
Belarus

Yevgeny Karakashev

Yevgeny byl vzat do vazby pro podezření ze spáchání trestných činů podněcování k
nenávisti a veřejné výzvy k terorismu. Zdá se, že důvodem pro zahájení trestního
řízení bylo video „Poslední rozhovor primorských partyzánů“, zveřejněné na
sociální síti. V něm aktéři vysvětlují motivy svého jednání. Toto video je v Rusku
považováno za extremistické, protože „vzbuzuje nenávist vůči určité sociální
skupině“. Primorští partyzáni byli skupinou, která vedla partyzánskou válku proti
ruským policistům známých pro svou brutalitu a korupci.
(Aktualizováno: duben 2019)
ABC Moskva organizuje sbírku na obhajobu a další podporu. Kontaktuj podpůrnou
skupinu abc-msk@riseup.net – do předmětu zprávy napiš: “for Yevgeny
Karakashev“

Sven van Hasselt

V červenci 2012 byli Sven a Natasha přepadeni a zatčeni v Amsterdamu na základě
evropského zatýkacího rozkazu. Byli obviněni z „spiknutí za účelem vydírání“ ve
vztahu k Huntingdon Life Sciences. HLS je největší evropskou laboratoří pro testování na zvířatech.
Sven byl odsouzen 24. ledna 2018 na 5 let vězení. Pochází z Amsterdamu, je
dlouholetým veganem a účastnil se mnoha kampaní za osvobození lidí, zvířat a
Země. V současné době studuje vývojáře webových / softwarových aplikací. Sven
miluje přírodu, kempování, hudbu a sport. Baví ho horská kola, crossfit, sebeobrana
a učí se surfovat.
Další informace v nagličtině:
freesven.org
Skupina pro podporu Svena:
info@freesven.org
(Aktualizováno: leden 2020)
Sven van Hasselt A3021ED
HMP Winchester
Romsey Road
Winchester
SO22 5DF
United Kingdom

Samantha Shader
Samantha Shader je držena ve vazbě pro údajnou účast na ničení vozidel NYPD
během povstání v USA po smrti George Floyda v roce 2020.
(Aktualizováno: 24. 6. 2020)
Samantha Shader #83823-053
MDC Brooklyn
P.O. Box 329002
Brooklyn, NY 11232
United States

Olga Ekonomidou

Olga Ekonomidou byla zatčena 14. 3. 2011. Byla odsouzena spolu s 10 dalšími členy
CCF v procesu týkajícím se 250 útoků CCF v letech 2008 až 2011.
Předpokládané propuštění: březen 2036
(Aktualizováno: leden 2020)
Olga Ekonomidou
Dikastiki Fylaki Korydallou
Gynaikeies Fylakes
TK 18110 Athens
Greece

Giorgos Nikolopoulos

Giorgos je stíhán v případu „Volos“ (bankovní loupež), za nakládání s výbušninami
a zbraněmi, které byly nalezeny u jiných osob stíhaných za ve stejném případu, pro
případ 14 hromadných bomb, pro případ týkající se 250 útoků CCF v letech 2008 až
2011, za text v solidaritě se Squatem, za pokus o pokus útěk z vězení spolu s dalšími
třemi členy CCF v prosinci 2011 a za převzetí rukojmí tří vězeňských stráží a za
podněcování ohledně projektu „Phoenix“. Rovněž je italským státem stíhán po
soudním řízení Silvio Berluscni za zaslání zásilkové bomby.
Předpokládané propuštění: březen 2036
(Aktualizováno: leden 2020)
Giorgos Nikolopoulos
Dikastiki Filaki A Pteryga
Koridallos
TK 18110 Athens
Greece

Michalis Nikolopoulos

Michalis Nikolopoulos byl od září roku 2009 hledán pro členství v CCF. Byl zatčen
26. ledna 2011 poté, co ho pronásledovali policajti z jednotky DIAS v náhodné silniční kontrole. Policajti u něho našli zbraň, falešnou občanku a falešný policejní
odznak.
Michalis je stíhán za případ „Volos“ (bankovní loupež), za nakládání s výbušninami
a zbraněmi, které byly nalezeny u jiných osob stíhaných za stejný případ, v případu
14 hromadných bomb, v případu týkajícího se 250 útoků CCF v letech 2008 až 2011,
za text v solidaritě se Squatem, za pokus o pokus útěk z vězení spolu s dalšími
třemi členy CCF v prosinci 2011 a za převzetí rukojmí tří vězeňských stráží a za
podněcování ohledně projektu „Phoenix“. Rovněž je italským státem stíhán po
soudním řízení Silvio Berluscni za zaslání zásilkové bomby.
Předpokládané datum propuštění: leden 2036
(Aktualizováno: leden 2020)
Michalis Nikolopoulos
Dikastiki Filaki A Pteryga
Koridallos
TK 18110 Athens
Greece

Christos Tsakalos

Christos Tsakalos je stíhán za případ „Volos“ (bankovní loupež), pro nakládání s
výbušninami a zbraněmi, které byly nalezeny u jiných osob stíhaných za stejný
případ, v případu 14 hromadných bomb, v případu týkajícího se 250 útoků CCF v
letech 2008 až 2011, za text v solidaritě se Squatem, za pokus o pokus útěk z vězení
spolu s dalšími třemi členy CCF v prosinci 2011 a za převzetí rukojmí tří
vězeňských stráží a za podněcování ohledně projektu „Phoenix“. Rovněž je italským
státem stíhán po soudním řízení Silvio Berluscni za zaslání zásilkové bomby.
Předpokládané datum propuštění: květen 2036
(Aktualizováno: leden 2020)
Christos Tsakalos
Dikastiki Filaki – Eidiki Pteryga
Koridallos
TK 18110 Athens
Greece

Gerasimos Tsakalos

Gerasimos Tsakalos byl zatčen dne 01. 11. 2010 spolu s Panagiotis Argyrou během
kampaně CCF, která zahrnovala doručení 14 balíkových bomb na několik zahraničních ambasád.
Je stíhán v „případu týkající se 250 útoků CCF“ mezi lety 2008–2011, za text v solidaritě s anarchistickým squatem a za to, že byl podněcovatelem v projektu
„Phoenix“. V souvislosti s jeho případem jsou stíháni další lidé. Obvinění zahrnují
bankovní loupeže, padělání a zápalné útoky.
(Aktualizováno: leden 2020)
Gerasimos Tsakalos
Dikastiki Filaki Koridallou- Eidiki Pteryga
Koridallos
Special Wing
T.K. 18110 Athens
Greece

