
  

  

 
 

 

 



Aleksandr Belov 
Seorang anarkis dari Belarus yang ditahan pada 29 Juli 2021 dan ditangkap atas tuduhan 
mengorganisir tindakan yang mengganggu ketertiban umum selama protes pasca-pemilihan 
di Belarus dan partisipasi dalam organisasi ekstremis. Pada 22 April 2022 divonis 5 tahun 
penjara. 
 
Aleksandr Andreevich Belov 
IK-22, Brestski rajon, Ivatsevichy, 
225295, stantsiya Domanovo, a/ya 20 
Belarus 
 
*Lihat akhir daftar untuk pedoman tentang pos ke tahanan Belarusia. 
 

Aleksandr Zaitzev 
Aleksandr Zaitzev ditahan setelah mencoba membakar rumah musim panas Ketua Mahkamah 
Agung (Percobaan aksi terorisme oleh sekelompok orang) pada 22 Agustus 2021. Menurut 
informasi kami, kaki tangannya adalah seorang provokator Akulich Dmitry, yang ditemui 
Zaitzev saat menjalani penangkapan administratif. Pada 15 April 2022 Aleksandr dijatuhi 
hukuman 10 tahun penjara. 
 
Aleksandr Vladimirovich Zaitzev 
IK-15, 212013, Mogilev,  
p/o Veino, Slavgorod shosse 183 
 

Alfredo Cospito 
Alfredo Cospito dan Nicola Gai ditangkap pada 14 September 2012 dan dituduh menembak 
lutut manajer Ansaldo Nucleare dan afiliasi Finmeccanica, Roberto Adinolfi – tindakan yang 
dilakukan oleh Olga nucleus FAI/IRF pada Mei 2012. Pada Mei 2015, hukuman mereka 
dikurangi, Alfredo menjadi 9 tahun 5 bulan penjara, Nicola menjadi 8 tahun 8 bulan. 
 
Pada September 2016, mereka dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus baru partisipasi 
dalam organisasi bawah tanah dengan niat teroris (Federasi Anarkis Informal). Pada April 
2019, Alfredo dijatuhi hukuman 20 tahun, bertanggung jawab atas kepemilikan dan 
pengangkutan bahan peledak sehubungan dengan bom di Parco Ducale dekat Parma RIS 
(“departemen investigasi ilmiah” Carabinieri) pada 24 Oktober 2005 (dibebaskan dari 
kejahatan serangan karena “kejahatan tidak mungkin” sakelar bom dimatikan), amplop bahan 
peledak yang dikirim ke walikota Bologna Cofferati saat itu pada 2 November 2005 (dihukum 
karena pengeboman ditambah “kepemilikan dan pengangkutan bahan peledak”), serangan 
dengan beberapa alat peledak di sekolah Carabinieri di Fossano pada 2 Juni 2006, dan di 
distrik Crocetta di Turin Pada 7 Maret 2007 (kejahatan “pembantaian yang diperparah oleh 
fakta bahwa tujuannya adalah polisi” dan dibebaskan dari tuduhan motivasi politik yang 
memberatkan), mengirim paket bahan peledak kepada walikota Turin (Chiamparino), kepada 
editor surat kabar “Torino Cronaca” (Giuseppe Fossati) dan kepada COEMA Edilità 
(perusahaan yang terlibat dalam restrukturisasi CIE, “pusat identifikasi dan pengusiran” bagi 
para migran) di Juli 2006. Ia juga diindikasikan sebagai promotor FAI (Federasi Anarkis 
Informal), yang diakui sebagai “asosiasi subversif dengan tujuan terorisme”. Keadaan yang 
memperparah trans-nasionalitas telah jatuh. 
 
 



C. C. di Terni 
strada delle Campore 32 
05100 Terni 
Italia – Italy 
 

Andreas Krebs 
Andreas adalah mantan tahanan jangka-panjang dan anarkis, yang 16 tahun di balik jeruji besi 
hingga Oktober 2014. Sekarang dia kembali ke dalam cengkeraman keadilan. Pada musim 
gugur 2014, setelah dibebaskan, ia bertemu dengan istrinya saat ini, Jutta. Keduanya 
memutuskan untuk menghabiskan masa pensiun yang tenang di selatan Italia. Pada akhir 
Desember 2016 terjadi perselisihan dengan mantan majikannya, yang menyerang Andreas 
dan mencekiknya. Andreas menikam untuk membela-diri dengan pisau lipat. Sayangnya, 
korban meninggal di rumah sakit tiga hari kemudian dalam keadaan misterius, meskipun 
dikatakan tak lama setelah tindakan bahwa ia selamat. Pada April 2019 dia dijatuhi hukuman 
24 tahun di Italia karena pembunuhan berencana. Selain itu, Andreas baru-baru ini 
didiagnosa menderita kanker ginjal.  
 
Sez. 4 Stz. 5 
Sez. Mediterraneo (CASA CIRCONDARIALE SECONDIGLIANO) 
Via Roma Verso Scampia, 250, 
Cap 80144 Napoli (NA) 
Italy 
 

Anna Beniamino 
Anna ditahan pada tahun 2019 dan dijatuhi hukuman 16.5 tahun penjara dalam operasi 
Scropta Manent yang mencoba menghubungkan satu arah dengan serangkaian tindakan 
langsung yang diklaim oleh Organisasi Anarkis Informal. 
 
Secara khusus, serangan yang dimasukkan dalam penyelidikan ini termasuk bom-parsel yang 
dikirim ke direktur [pusat penahanan untuk imigran] CPT di Modena pada Mei 2005, ke barak 
polisi-lalu lintas di Torino-San Salvario dan ke kepala-polisi Lecce (diklaim oleh 
FAI/Narodnaja Volja), alat peledak terhadap barak RIS [carabinieri forensik] di Parma (24 
Oktober 2005, diklaim oleh FAI/Cooperativa Artigiana Fuoco e Affini-occasionalmente 
spettacolare), bom-parsel yang dikirim ke Walikota Bologna Sergio Cofferati (2 November 
2005, diklaim oleh oleh FAI/Cooperativa Artigiana Fuoco e Affini-occasionalmente 
spettacolare) perangkat melawan barak taruna carabinieri di Fossano (2 Juli 2006, diklaim 
oleh FAI/RAT-Rivolta Anonima e Tremenda), perangkat yang ditempatkan di lingkungan 
Turin, Crocetta (7 Maret 2007, diklaim oleh FAI/RAT); antara lain tindakan melukai Adinolfi 
(7 Mei 2012), meskipun faktanya dua kawan telah dihukum dan secara terbuka mengklaim 
serangan ini, untuk menguatkan kejahatan asosiasi. Tampaknya para peneliti merasa perlu 
untuk menyusun petunjuk mereka, bahkan menggunakan ahli linguistik dan grafologi, selain 
pengawasan elektronik dan komputer, dan tailing. 
 
Anna Beniamino 
C. C. di Roma Rebibbia femminile 
via Bartolo Longo 92 
00156 Roma 
Italia – Italy 
 



Artem Dmitrievich Solovey 
Seorang anarkis dari Belarus yang ditahan pada 4 Agustus 2021 dan ditangkap atas tuduhan 
mengorganisir tindakan yang mengganggu ketertiban umum selama protes pasca-pemilihan 
di Belarus dan partisipasi dalam organisasi ekstremis. Pada 22 April 2022 divonis 5 tahun 
penjara. 
 
IK-17, Shklov, 213004,  
ul. 1-ya Zavodskaya, 8 
Belarus 
 
*Lihat akhir daftar untuk pedoman tentang pos ke tahanan Belarusia. 
 

Artem Sergeevich Solovey 
Seorang anarkis dari Belarus yang ditahan pada 4 Agustus 2021 dan ditangkap atas tuduhan 
mengorganisir tindakan yang mengganggu ketertiban umum selama protes pasca-pemilihan 
di Belarus dan partisipasi dalam organisasi ekstremis. Pada 22 April 2022 divonis 4.5 tahun 
penjara. 
 
IK-15, Slavgorodskoe shosse 183, 
Veino, Mogilev, 213105 
Belarus 
 
*Lihat akhir daftar untuk pedoman tentang pos ke tahanan Belarusia. 
 

Azat Miftakhov 
Anarkis Azat Miftakhov ditahan oleh petugas penegak hukum pada pagi hari 1 Februari 2019 
karena dicurigai membuat bahan peledak dan menyerang kantor partai yang berkuasa di 
Moskow. Ia divonis 6 tahun penjara. 
 
Miftakhov Azat Fanisovich, 1993 
FKU IK-17, 612740, Kirovskaya obl.,  
Omutinsk, ul. Trudovykh rezervov, 125 
Russia 
 
**Lihat akhir daftar untuk pedoman tentang pos ke tahanan Rusia. 
 

Bill Dunne 
Bill Dunne ditangkap pada 1979 ketika dia dan Laryy Giddings berusaha membebaskan rekan 
revolusioner Artie Ray Dufur. Keduanya berhasil membebaskan Artie, tetapi ditangkap 
setelah baku tembak dengan polisi saat mereka melarikan diri dari tempat kejadian. Bill dan 
Larry didakwa dengan pencurian mobil dan membantu serta bersekongkol untuk melarikan 
diri, di mana Bill menerima hukuman penjara federal 80-tahun. Pada tahun 1983, Bill 
berusaha melarikan diri dari penjara dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara tambahan. Bill 
menghabiskan tujuh setengah tahun dalam penguncian di penjara Marion dengan keamanan 
maksimum yang terkenal karena upayanya untuk menerobos penjara. 
 
Bill Dunne #10916-086 
FCI Victorville Medium I 



PO Box 3725 
Adelanto, California 92301 
USA 
 

Billy Ross 
Billy adalah tahnan trans dan queer Welsh di HMP Eastwood Park, dia menyukai: fashion; 
hewan; peri dan paganisme. Jika Anda menghubungi, harap jelaskan apakah Anda akan 
menulis secara berkala / jika hanya satu kartu/surat. 
 
Billy Ross A0048AZ,  
HMP Eastwood Park, Falfield, Wotton-under-Edge, GL12 8DB 
United Kingdom 
 

Bima Satria Putra 
Pada 3 Desember 2021, Bima (penulis anarkis dari Indonesia) dan Krisna ditangkap 
kepolisian karena membawa 15 kg ganja kering dari Aceh, dihukum 15 tahun penjara 
subsider 6 bulan berdasarkan hasil sidang putusan pada 13 April 2022. 
 
Dia masih melanjutkan proyek penelitian interdisipliner sejarah dan pendekatan teori 
antropologi anarkis tentang masyarakat tanpa negara (stateless society) di nusantara dari 
balik jeruji dengan penelitian yang sepenuhnya mengandalkan studi pustaka tanpa 
pengamatan dan kunjungan lapangan. “Hingga Semua Penjara Rata dengan Tanah” (Until All 
Prisons are Flattened to the Ground) adalah memoar yang ia tulis secara berkala selama ia 
menjalani masa hukumannya, mencatat perjalanan dan perjuangannya yang baru di dalam 
penjara Indonesia, mencoba membongkar kebusukan dan menyingkirkan bangkai-bangkai 
sistem penjara Indonesia. 
 
Dengan kata-katanya sendiri: 
 
“Mengingat kebijakan represif negara dalam mengatur apa yang pantas kita konsumsi dan 
yang tidak, dan bahwa tindakanku ini didorong oleh motif yang lebih radikal dari sekadar 
masalah finansial, aku mengklaim diri tidak hanya sebagai tehanan narkotik, tetapi juga 
tahanan politik.” 
 
Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui: 
Instagram: @pustakacatut 
Email: pustakacatut@gmail.com 
 

Casey Brezik 
Casey Brezik adalah seorang anarkis dari wilayah Kota Kansas. Pada 2010, anarkis Casey 
Brezik mencoba membunuh gubernur Missouri. Pada Juni 2013, dia dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi hukuman selusin tahun untuk masing-masing dari tiga tuduhan – penyerangan dan 
dua tuduhan tindakan kriminal bersenjata – dan tujuh tahun untuk serangan kedua. Semua 
kalimat akan berjalan secara bersamaan. 
 
Casey Brezik, #1154765 
Jefferson City Correctional Center 
8200 No More Victims Road 

mailto:pustakacatut@gmail.com


Jefferson City, Missouri 65101 
USA 
 

Christos Rodopoulos 
Sebagian besar tahanan CCF saat ini terlibat dalam serangkaian percobaan baru yang 
berhubungan dengan 250 pemboman dan pembakaran antara tahun 2008 dan 2011 yang 
dituduhkan terhadap organisasi (termasuk serangan terhadap kantor Golden Dawn’s, 
Pengadilan Administratif Athena, dan penjara Koridallos), serta pengiriman serangkaian 14 
bom parsel. Semuanya juga sedang diselidiki terkait proyek ‘Phoenix’ dan kasus ‘Operasi 
Ardire’. Pada tanggal 8 Juli 2016, pengadilan penjara Koridallos – yang dipimpin oleh hakim 
khusus Asimina Yfanti – menghukum semua anggota organisasi revolusioner anarkis 
Conspiracy of Cells of Fire (CCF). Christos Rodopoulos dijatuhi hukuman 75 tahun penjara. 
 
Sofronistiko Katastima Domokou 
TK 35010 
Domokos 
Fthiotida 
Greece 
 

Claudio Lavazza 
Claudio Lavazza telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam perjuangan anarkis bawah 
tanah, mengambil bagian dalam serangan bersenjata, pengambilalihan, pembebasan pejuang 
lain, dan dalam menyebarkan propaganda anarkis dalam banyak cara di Italia dan di tempat 
lain. Dia ditangkap pada tahun 1996, dalam perampokan bank di Cordoba (Spanyol), di mana 
dua polisi ditembak mati. 
 
Kamerad ini memiliki hukuman 118 tahun penjara 11 tahun untuk pendudukan bersenjata 
kantor konsultan Italia di Malaga, untuk mengirim pesan solidaritas kepada para anarkis yang 
dituntut atas kasus “Marini” di Italia, 77 tahun dari pengadilan Italia dan 30 tahun dari 
pengadilan di Prancis. Saat ini, dia sedang berusaha untuk dibebaskan dari penjara selama 25 
tahun melalui akumulasi hukuman. 
 
Claudio Lavazza n. d’écrou : 11818 
Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan 
Chemin de Pémégnan 
BP 90629 
40000 – Mont-de-Marsan 
France 
 

Dan Baker 
Daniel Baker adalah seorang aktivis anti-fasis yang ditangkap pada 15 Januari 2021 karena 
posting-an media sosial yang menyerukan pembelaan terhadap kemungkinan serangan 
sayap-kanan di ibukota negara bagian setelah kerusuhan 6 Januari. Daniel menghadapi 
hukuman 10 tahun atas dua tuduhan mengirimkan komunikasi dalam perdagangan 
anarnegara bagian yang berisi ancaman untuk menculik atau melukai. Pada 12 Oktober 2021 
ia dijatuhi hukuman 44 bulan penjara dan 3 tahun pembebasan yang diawasi. 
 
 



Daniel Baker #25765-509 
FCI Memphis 
Post Office Box 34550 
Memphis, Tennessee 38184 
USA 
 

Davide Delogu 
Seorang anarkis dari Sardegna, dihukum selama 18 tahun karena perampokan dan percobaan 
pembunuhan. Pada tahun 2011 melakukan upaya yang gagal untuk melarikan diri dari 
penjara dan kasus lain dimulai karena itu. Pada tanggal 1 Mei 2017 melakukan upaya lain 
untuk malarikan diri dari penjara, tetapi gagal lagi. Dia ditempatkan dalam sel isolasi selama 
setengah tahun, dan anarkis melakukan mogok makan. 
 
Via Roma Verso Scampia 350 
80144 Naples (NA) 
Italy 
 

Dayvid Ceccarelli 
Pada 29 Juni 2022, di Athena, Dayvid ditangkap. Ia divonis 6 tahun penjara atas bentrokan 15 
Oktober 2011 di Roma oleh Mahkamah Agung pada 25 Mei. 
 
Dayvid Ceccarelli 
by Dikastiki Filaki Koridallou 
A’PTERYGA (A’wing) 
T.K. 18110 
Korydallos 
The Athens 
Greece 
 

Dimitris Hatzivassiliadis 
Pada 9 Agustus 2021, kawan buronan Dimitris Hatzivassiliadis ditangkap di Thessaloniki, di 
mana ia mencoba mengambil alih sebuah bank. Penangkapan itu tidak terkait dengan 
pencarian anarkis sebelumnya oleh mekanisme kontra-gerilya khusus. Sejak Oktober 2019, 
setelah cedera selama pengambilalihan toko kasino negara bagian di Cholargos (Athena), 
Dimitris melarikan diri dari jaringan kontrol pencegahan dan represif pidana. 
 
Dikastiki Filaki Domokou 
D’WING (Δ’ΠΤΕΡΥΓΑ) 
T.K. 35010 
Domokos 
fthiotidas 
Greece 
 

Eric King 
Eric ditangkap dan didakwa dengan percobaan pengeboman terhadap kantor pejabat 
pemerintah di Kota Kansas, MO. Eric diduga melemparkan palu melalui jendela gedung dan 
kemudian melemparkan dua botol menyala ke dalam, meskipun keduanya gagal menyala. Dia 



ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi setempat karena sebelumnya dia dicurigai karena 
grafiti anti-pemerintah dan anti-polisi. Eric diduga terlibat dengan kolektif insureksi Kota 
Kansas Fight Back. Dengan kata-katanya sendiri. 
 
Eric menerima perjanjian pembelaan non-kooperatif pada Maret 2016 untuk tuduhan 
kejahatan federal yang membawa hukuman 10 tahun penjara. Biayanya adalah 18 U.S.C § 
844(h), penggunaan bahan peledak untuk melakukan pembakaran properti yang digunakan 
dalam atau mempengaruhi perdagangan antarnegara bagian. Pada 28 Juni 2016 Eric dijatuhi 
hukuman 10 tahun penjara federal di pengadilan distrik federal di Kota Kansas, Missouri, AS. 
 
Eric King #27090-045 
USP Florence ADMAX 
PO Box 8500 
Florence, CO 81226 
USA 
 

Evgeny Karakashev 
Pada 1 Februari 2018, Karakashev ditahan, dan pada 2 Februari 2018, ditangkap karena 
dicurigai melakukan kejahatan berdasarkan Part 1 of Art, 282 (hasutan kebencian dan 
permusuhan) dan Part 2 of art, 205.2 (seruan publik untuk terorisme) dari KUHP Federasi 
Rusia. Menurut penyelidikan, Karakashev menerbitkan video di media sosial vk.com pada 
akhir 2014, yang diduga menyerukan terorisme. Pada Januari 2017, di ruang obrolan untuk 
35 orang, ia juga mem-posting teks yang berisi tanda-tanda “propaganda ideologi kekerasan” 
dan “seruan untuk kegiatan teroris”. Pada April 2019, ia divonis 6 tahun penjara. Pada 
Agustus 2022, dia diadili yang harus memutuskan apakah dia akan dipindahkan ke fasilitas 
keamanan yang lebih tinggi. 
 
Karakashev Evgeny Vitalyevich, 1978 g.r. 
361424, Kabardino-Balkariya,  
Chegemskiy rayon, p. Kamenka,  
ul. D.A. Mizieva, 1, FKU IK-1, EPKT 
Russia 
 
**Lihat akhir daftar untuk pedoman tentang pos ke tahanan Rusia. 
 

Evgeny Rubashko 
Seorang anarkis dari Belarus yang ditahan pada 29 Juli 2021 dan ditangkap dengan tuduhan 
mengorganisir tindakan yang mengganggu ketertiban umum selama protes pasca-pemilihan 
di Belarus dan partisipasi dalam organisasi ekstremis. Pada 22 April 2022 divonis 5 tahun 
penjara. Dia melaporkan penyiksaan (kantong plastik di kepala, pemukulan, dll.) 
 
Evgeny Aleksandrovich Rubashko 
IK-2, ul. Sikorskogo 1 
213800, Bobruisk 
Belarus 
 
*Lihat akhir daftar untuk pedoman tentang pos ke tahanan Belarusia. 
 



Fotis Daskalas 
Fotis Daskalas ditangkap atas serangan terhadap polisi lalu lintas Piraeus dengan bom 
molotov yang dilakukan pada 14/11/2021, ia didakwa dengan percobaan pembunuhan, 
pembakaran, pembakaran oleh asosiasi, konstruksi-ledakan, dan kepemilikan bahan 
pembakar dan bahan peledak. 
 
Korydallos Prison 
T.K. 18122 
Korydallos 
Athens 
Greece 
 

Fotis Tziotzis 
Fotis ditahan pada 12 Mei 2015 dan dituduh melakukan perampokan bersenjata dan 
percobaan pembunuhan terhadap polisi DIAS. Sebulan setelah penangkapan, seorang snitch, 
yang juga melakukan perampokan, memberikan nama kawan itu dan menandatangani semua 
yang diperintahkan polisi kepadanya. Potongan-potongan terakhir dari teka-teki diisi oleh 
warga dan polisi yang-berharap, yang dengan kesaksian mereka sekali lagi berkontribusi 
pada penangkapan seorang kawan dengan dendam. 
 
Dikastiki Fylaki Larissas 
TK 41110 
Larissa 
Greece 
 

Francisco Solar Domínguez 
Pada Jumat dini hari, 24 Juli 2020, sejumlah penggeledahan dilakukan di Santiago, Chili, dan 
dua orang anarkis, Francisco Solar dan Mònica Caballero, ditangkap atas tuduhan beberapa 
tindakan dengan alat peledak antara 2019 dan 2020. Secara spesifik, keduanya dituduh 
melakukan serangan ledakan ganda yang terjadi di dalam gedung Tànica, bekas agen real 
estat Transoceànica, di kota madya Vitacura yang kaya, pada 27 Februari 2020, sebuah 
tindakan yang diklaim oleh Afinidades Armadas en Revuelta (Afinitas Bersenjata dalam 
Pemberontakan). Sementara hanya Francisco yang dituduh mengirimkan dua paket bom: 
yang pertama terhadap kantor polisi ke-54 Huchuraba, di wilayah utara Santiago, yang pada 
25 Juli 2019 menyebabkan delapan polisi terluka; yang kedua ke kantor Quinenco, melawan 
mantan Menteri Dalam Negeri Rodrigo Hinzpeter, di kota madya Las Condes, yang tiba pada 
tanggal yang sama tetapi dijinakkan. 
 
Sebelumnya, Mònica dan Francisco ditangkap pada 14 Agustus 2010, di Chili, dalam konteks 
operasi represif anti-anarkis yang disebut ‘Caso Bombas’. Pada tahun-tahun sebelumnya, 
setidaknya seratus serangan pembakaran dan ledakan telah menargetkan struktur 
kekuasaan. Pada 1 Juni 2012, semua terdakwa dibebaskan. Mereka kemudian ditangkap pada 
13 November 2013 di Spanyol dan didakwa melakukan serangan eksplosif terhadap Basilica 
del Pilar di Zaragoza (2 Oktober 2013). Pada akhir persidangan yang panjang, mereka 
akhirnya divonis 4 tahun 6 bulan. Pada 7 Maret 2017, mereka dibebaskan dari penjara dan 
dideportasi dari Spanyol ke Chili. 
 
Francisco Solar Domínguez 
Complejo Penitenciario Rancagua – Módulo 2 



Calle La Gonzálina s/n 
Rancagua, Región O’Higgins — Chile 
 

Gabriel Pombo da Silva 
Setelah satu setengah tahun bersembunyi, anarkis Gabriel Pombo da Silva ditangkap pada 25 
Januari 2020 di Portugal dan dikurung di sel peradilan Porto menunggu ekstradisi. Kantor 
kejaksaan Girona bermaksud agar Gabriel menghabiskan 16 tahun lagi di penjara karena 
interpretasi perpaduan hukuman yang-tidak ada. Pada Mei 2020, ia diserahkan ke Negara 
Spanyol dan saat ini berada di penjara di Badajoz (wilayah Extremadura). 
 
C. P. Mansilla de las Mulas 
Paraje Villahierro 
24210 Mansilla de las Mulas (León) — España 
 

Gage Halupowski 
Gage Halupowski ditangkap bersama dengan dua pengunjuk rasa lainnya setelah bentrokan 
di Portland’s Pioneer Courthouse Square, kemudian didakwa atas empat tuduhan kriminal, 
termasuk penyerangan tingkat-dua, penggunaan senjata secara tidak sah, percobaan 
penyerangan terhadap petugas keamanan publik, dan mengganggu petugas perdamaian. Pada 
November 2019, Gage dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara negara. 
 
Gage Halupowski #21894460 
South Fork Forest Camp 
48300 Wilson River Highway 
Tillamook, Oregon 97141-9799 
USA 
 

Giannis Michailidis 
Pada 29 Januari 2020, para anarkis Giannis Michailidis, Konstantina Athanasopoulou, dan 
Dimitra Valavani ditangkap di Agia Parakevi menyusul pengejaran mereka oleh unit anti-
teroris. G. Michailidis dicari oleh pihak kepolisian karena melarikan diri dari penjara Tyrintha 
pada Juni 2019 dan K. Athanasopoulou karena melarikan diri sebelum pengumuman perintah 
pengadilan (ia ditangkap pada Januari 2019, bersama dengan boronan saat itu Pola Roupa, 
seorang anggota dari Perjuangan Revolusi anarkis gerilya perkotaan, dan mengklaim dirinya 
sebagai anggota organisasi. Setelah dibebaskan dengan jaminan, dia memutuskan untuk 
melariakan diri dan bersembunyi, pada tahun 2019 dijatuhi hukuman in absentia selama 35 
tahun dan 6 bulan penjara), dan D Valvani dipukuli oleh agen polisi. Giannis Michailidis 
dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. 
 
Malandrinou prisons (Κ.Κ. Μαλανδρίνου) 
T.K. 33053 
Malandrino 
Fokidas 
Greece 
 

Giorgos Petrakakos 
Dengan kata-katanya sendiri: 



“Pada tanggal 24 September dan sekitar 9 tahun setelah saya harus melanggar masa 
percobaan saya, saya ditangkap di luar rumah saya di Volos bersama dengan istri saya Maria 
Theofilou tepat di depan mata dua anak bayi kami. Memang benar bahwa saya telah 
berpartisipasi dalam beberapa perampokan bank, namun saya tidak berpartisipasi dalam 
semua yang dituduhkan kepada saya, atau saya akan dituduh. Perampokan yang saya ikuti 
selalu terorganisir dengan baik dan menuntut perencanaan berbulan-bulan oleh karena itu 
bahkan jika saya mau, saya tidak bisa terlibat dalam begitu banyak.” 
 
Pada 15 Februari 2016 dimulai persidangan kedua terkait kasus perampokan yang 
dituduhkan sejak 2002. Hukuman dari kasus ini hingga 25 tahun akan berjalan berturut-turut 
dengan hukuman sebelumnya 36 tahun. 
 
Dikastiki Fylaki Korydallou - Eidiki Pteryga 
TK 18110 
Korydallos 
Athens 
Greece 
 

Giovanni Barcia 
Dalam kasus Cardoba 4, pengadilan banding Malaga menghukum para anarkis Giovani Barcia, 
Michele Pontolillo, dan Claudio Lavazza, yang telah dijatuhi hukuman 11 tahun pada 
September 1999, atas insiden di wakil-konsulat Italia pada Desember 1996. Tiga orang 
mengenakan balaclava memenjarakan konsul dan seorang karyawan, mengirimkan pesan 
solidaritas kepada para tahanan Italia yang dipenjarakan oleh Hakim Marini (hakim yang 
membangun tuduhan palsu terhadap kaum anarkis Italia) dan menghilang dengan paspor dan 
sejumlah uang. Ketiga orang Italia ini dihukum karena hal ini, serta perampokan bank 
sebelumnya dengan hukuman 49 tahun untuk Claudio, 48 tahun untuk Giorgio dan Giovanni, 
3 tahun untuk Michele. 
 
Giovanni Barcia 
via Arginone, 327 
44122 Ferrara 
Italy 
 

Haris Mantzouridis 
Pada 13 Oktober 2021, Haris ditangkap di luar rumahnya, tempat dia tinggal bersama 
pasangan dan anak mereka, satu-satunya bukti adalah campuran DNA yang ditemukan di 
majalah senjata setelah perampokan yang terjadi pada 2018 di daerah Zografou di Athena. 
Kesehatan mentalnya terguncang dalam penahanan. 
 
Korydallos Prison 
T.K. 18122 
Korydallos 
Athens 
Greece 
 

 
 



Iásonas Rodópoulos 
Iasonas ditangkap karena serangan terhadap polisi lalu lintas Piraeus dengan bom Molotov 
yang dilakukan pada 14/11/2021, dia didakwa dengan percobaan pembunuhan, pembakaran, 
pembakaran oleh asosiasi, konstruksi-ledakan, dan kepemilikan bahan pembakar dan bahan 
peledak. 
 
Idikó Katástima Krátisis  
Néon Avlóna, 
19011 Avlónas 
Greece 
 
 
Ivan Alocco 
Ivan ditangkap pada 11 Juni 2022 di Paris dan dituduh membakar enam kendaraan di Paris 
dan Montreuil antara Januari dan Juni, sering kali dalam solidaritas dengan para tahanan. 
Polisi mengikutinya selama berbulan-bulan, mendengarkan panggilan teleponnya, memasang 
kamera di pintu masuk gedung tempat dia tinggal, mencegat surat-suratnya (terutama surat-
surat anarkis/dia dipenjara) dan melihat rekening banknya. Kasus ini kemungkinan akan 
dikaitkan dengan kasus lama tentang pembakaran mobil pada 2017-2021. 
 
Ivan Alocco 
n. d’écrou 46355 
M. A. de Villepinte 
93420 Seine-Saint-Denis 
France 
 

Jennifer Amelia Rose 
Jennifer Amelia Rose adalah seorang trans wanita anti-otoritarian dan insureksionis amazon 
yang ditahan selama lebih dari 25 tahun karena perampokan bersenjata dan serangan tahun 
1995 terhadap seorang jaksa wilayah dan sipir penjara rekanan. Dia mengambil bagian dalam 
mogok makan Penjara Folsom 1991, setelah itu dia dipukuli dan disiksa, dihukum karena 
perlawanan bersenjata, dia dijatuhi hukuman 25-seumur-hidup di bawah Three Strikes Law.  
 
Dia telah menghabiskan lebih dari sepuluh tahun di sel isolasi di Folsom dan Pelican Bay 
Secure Housing Unit. Terlepas dari semua ini, Jennifer terus berjuang untuk kebebasan, tetap 
menjadi anti-otoritarian, anti-imperialis, anti-rasis, dan anti-kapitalis yang berkomitmen. 
 
Jennifer Amelia Rose #E-23852 
Salinas Valley State Prison D3-1250 
P. O. Box 1050 
Soledad, CA 93960-1050 
USA 
 

Jessica Reznicek 
Jessica Reznicek adalah seorang pembela tanah dan air berusia 40 tahun yang telah bekerja 
dengan dan tinggal di Komunitas Pekerja Katolik Des Moines selama 10 tahun terakhir. Pada 
tahun 2016, Jessica menentang pembangunan Pipa Akses Dakota di Iowa. Jessica menghadiri 
dengan pendapat publik, mengumpulkan tanda tangan untuk permintaan yang sah untuk 
Pernyataan Dampak Lingkungan, dan berpartisipasi dalam pembangakangan sipil, mogok 



makan, pawai dan rapat umum, boikot dan perkemahan. Ketika prosesnya gagal, dia 
menyimpulkan sistemnya rusak, dan terserah individu untuk mengambil tindakan dan 
melindungi air. Dia dan sesama Pekerja Katolik kemudian menghabiskan beberapa bulan 
berikutnya menonaktifkan mesin konstruksi di sepanjang rute pipa. Tidak ada yang terluka 
oleh tindakan mereka, dan tanah itu dilindungi dari aliran minyak selama enam bulan 
tambahan. Pada 6 Februari 2021, Jessica mengaku bersalah atas satu tuduhan Konspirasi 
untuk Merusak Fasilitas Energi dan pada 30 Juni 2021 ditetapkan sebagai teroris domestik 
oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, diikuti dengan 3 tahun masa 
percobaan yang diawasi, dan restitusi $3,198,512,70 dibayarkan kepada Energy Transfer LLC. 
 
Jessica Reznicek #19293-030 
FCI Waseca PO Box 1731 Waseca, 
 
MN 56093 
United States 
 

Joaquín Garcia Chanks 
Joaquìn telah dihukum karena mengebom fasilitas pelatihan penjaga penjara di San Bernardo, 
Chili, bersama dengan rekannya Kevin Garrido. Mereka berdua ditangkap pada hari 
pengeboman, 19 November 2015, dan ditahan di penjara hingga September 2018, ketika 
pengadilan menghukum Kevin 17 tahun, dan Joaquìn 13 tahun. Pada 2 November 2018, Kevin 
dibunuh di penjara oleh tahanan lain. 
 
Pada tahun 2016, saat menunggu hukuman, Joaquìn menyerang mantan bos polisi intelijen 
selama kediktatoran Pinochet di dalam penjara tempat mereka berdua ditahan. 
 
Complejo Penitenciario Rancagua – Módulo 1 
Calle La Gonzálina s/n 
Rancagua, Región O’Higgins — Chile 
 

John Paul Wootton 
John Paul Wootton adalah seorang tahanan anarkis vegan dan anggota IWW/IWOC, yang 
divonis bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan seorang petugas 
polisi dalam kasus “Craigavon 2”, setelah persidangan di depan pengadilan “Diplock”, 
pengadilan militer rahasia tanpa juri, Kasus ini telah didukung sebagai kegagalan keadilan 
oleh para pegiat terkenal, pakar hukum & aktivis hak asasi manusia. Penuntut menggunakan 
saksi yang didiskreditkan, forensik yang tidak meyakinkan, dan bukti yang rusak untuk 
mengamankan keyakinan yang tidak sesuai dengan pengawasan. Layanan keamanan 
menghancurkan bukti, mengintimidasi saksi dan pengacara pembela. 
 
H5573 
Magilligan Gaol 
Point Rd, Magilligan 
Co. Derry 
North Ireland 
BT49 0LR. 
 

 

https://www.onebigunion.ie/post/john-paul-wootton-new-years-message-jftc2


Juan Aliste Vega 
Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla, dan Juan Aliste Vega ditangkap pada 2009 setelah 
perburuan internasional yang panjang, dituduh melakukan perampokan Bank Santander dan 
pembunuhan seorang polisi pada Oktober 2017. Pada 2 Juli 2014, ketiga kamerad tersebut 
dihukum tanpa kehadiran mereka, menolak untuk membantu dalam acara peradilan, dan 
memberikan disposisi mereka melalui tautan video. Juan dijatuhi hukuman 18 tahun untuk 
pembunuhan Moyano + 10 tahun untuk percobaan pembunuhan pada polisi Abarca + 14 
tahun untuk penyerangan terhadap Santander Bank di Valparaiso dan Banco Security dengan 
total 42 tahun. 
 
Complejo Penitenciario Rancagua – Módulo 1 
Calle La Gonzálina s/n 
Rancagua, Región O’Higgins — Chile 
 

Juan Antonio Sorroche Fernandez 
Juan pergi ke bawah tanah pada 2017 setelah surat perintah penangkapannya dikeluarkan. 
Dia dijatuhi hukuman satu tahun penjara karena identitas palsu pada saat pemeriksaan di Val 
Clarea (Val di Susa). Dengan lebih banyak persidangan terbuka dan beberapa tahun tembahan 
di penjara, ia memutuskan untuk pergi ke bawah tanah dan merilis Komunikè dari Freedom. 
Juan ditangkap pada 22 Mei 2019 di Brescia, bersama dengan Manu yang didakwa membantu 
dan bersekongkol. Selain itu, Juan dituduh serikat pekerja dengan tujuan terorisme dan / 
penggulingan tatanan demokrasi, tindakan teroris dengan alat mematikan dan peledak, 
pembantaian (§285) untuk serangan terhadap kantor partai “Lega Nord” di Treviso pada 
Agustus 2018, serta kepemilikan dokumen palsu (§497bis) dan membawa senjata (karena 
pisau kecil, §4 UU 110/45) terdakwa. Manuel dipindahkan dalam tahanan rumah pada Maret 
2020. Pada 9 Juli 2022, Juan dijatuhi hukuman 28 tahun penjara. 
 
C. C. di Terni 
strada delle Campore 32 
05100 Terni 
Italia – Italy 
 

Juan Flores Riquelme 
Juan Flores menjalani hukuman 23 tahun, telah dihukum oleh negara bagian Chili atas 
serangan pembakar pada tahun 2014 yang diklaim oleh Conspiracy Cells of Fire & 
International Conspiracy of Revenge. Pada 23 Juli 2014, sebuah sel CCF mengebom stasiun 
“The Dominicans” di Metro Santiago, dan pada 8 September 2014 sebuah pusat perbelanjaan 
di Las Condes. Dalam kedua kasus tersebut, langkah-langkah diambil untuk memastikan 
bahwa bom tidak akan melukai siapa pun, tetapi pada kasus pertama, sebuah tas berisi bom 
dipindahkan oleh seorang karyawan Metro, dan pada kasus terakhir polisi mengabaikan 
panggilan peringatan yang dibuat sel CCF 10 menit sebelum bom itu meledak. Akibatnya, 
serangan tersebut berakhir dengan melukai orang, sehingga negara Chili dapat mengklaim 
bahwa mereka dimaksudkan untuk meneror penduduk, dan menggunakan undang-undang 
anti-terorisme untuk mendapatkan hukuman maksimum pada 15 Maret 2018 setelah 
menyatakan Juan bersalah atas kedua serangan tersebut. Dua rekan lainnya, Nataly Casanova 
dan Enrique Guzman, awalnya didakwa bersama Juan, tetapi setelah lebih dari tiga tahun 
penjara dan proses pidana dinyatakan tidak bersalah dalam semua tuduhan. 
 
 



Complejo Penitenciario Rancagua – Módulo 1 
Calle La Gonzálina s/n 
Rancagua, Región O’Higgins — Chile 
 

Konstantinos Giagtzoglou 
Kawan anarkis Konstantinos Giagtzoglou ditangkap pada 28 Oktober 2017, saat keluar dari 
tempat persembunyian yang disewanya dengan identitas palsu dan saat mentransfer senjata 
dan bahan peledak. Ntinos dituduh sebagai anggota Conspiracy of Cells of Fire dan mengirim 
bom parsel ke berbagai pejabat Uni Eropa termasuk mantan perdana menteri Yunani, Loukas 
Papadimos. Tuduhan polisi didasarkan pada sampel DNA campuran dan pada fakta bahwa 
Ntinos mengunjungi mantan tahanan anarkis di penjara Korydallos pada awal 2013. Kamerad 
tersebut menyatakan bahwa menyewakan flat dan mentransfer peralatan adalah bagian dari 
“solidaritas revolusioner” dan menyangkal semua tuduhan lainnya. Dinos divonis total 11 
tahun 2 bulan penjara tanpa pembebasan bersyarat. 
 
Dikastiki Fylaki Korydallou 
Ediki Pteryga 
T.K. 18110 
Korydallos, Athens 
Greece 
 

Kostas Sakkas 
Ditangkap pada 4 Desember 2010 dalam kasus Nea Smirni (kepemilikan senjata dan bahan 
peledak). Pada Januari 2014 dibebaskan dengan jaminan dan terus dalam pelarian. Pada 
Desember 2014 divonis in absentia hingga 16 tahun. Ditangkap kembali bersama Marios 
Seisidis pada Agustus 2016 dan dijatuhi hukuman 2 tahun 9 bulan karena menggunakan 
dokumen dan plat nomor mobil palsu, pencurian mobil, dan ketidaktaatan kepada pihak 
berwenang. Pada 12 Juni 2019, Sakkas ditangkap di Thessaloniki bersama Giannis Dimitrakis, 
dan Dimitra Syriaou, saat mengambil alih transportasi uang yang dijaga yang akan mengisi 
ulang ATM di rumah sakit universitas AHEPA. Kostas Sakkas divonis 7 tahun 10 bulan. 
 
Dikastiki Fylaki Korydallou – A'Pteryga, 
TK 18110 
Korydallos 
Athens 
Greece 
 

Kuyi 
Kamerad ini, di bawah umur, ditangkap pada 25 Mei di tengah bentrokan di luar Liceo de 
Aplicaciones untuk memperingati kematian anarkis Mauricio Morales. Kuyi ditangkap polisi 
di tengah serangan pembakaran dan terbakarnya bus Transantiago. 
 
C.I.P-C.R.C SAN BERNARDO 
San Francisco 16361, San Bernardo, Región Metropolitana, Chile 
 

 
 

https://actforfree.nostate.net/?s=Kostas+Sakkas


Ladislav Kuc 
Dia adalah seorang aktivis pembebasan hewan yang dihukum pada tahun 2014 hingga 25 
tahun atas tuduhan “kepemilikan senjata secara ilegal, mengemas bahan peledak, dan 
terorisme” setelah ledakan di McDonald’s pada tahun 2011. Dia juga dituduh melakukan 
serangan eksplosif lainnya terhadap menara berburu, paket-pengeboman terhadap dokter 
hewan dan perusahaan Tesco Stores, serta surat ancaman kepada Universitas Kedokteran 
Hewan, Farmakologi, dan surat kabar Sme. Pada Mei 2016 tuduhan terorisme adalah 
dijatuhkan, dan Ladislav mendapat 12 tahun setelah semua banding. Dia diperkirakan akan 
dibebaskan dalam masa percobaan dalam enam bulan. 
 
Ladislav Kuc 
Uvtos, Gucmanova 19/670 
Priečinoik 7 
920 41 Leopoldov 
Slovakia 
 
 
Maddalena Calore 
Kamerad anarkis Maddalena ‘Madda’ Calore kembali ke penjara setelah penangkapannya 
berdasarkan surat perintah dari kasus sebelumnya (dia dibebaskan dari penjara pada Maret 
2013) setelah periode sebelumnya di penjara). Selama penggeledahan di rumahnya pada 3 
Maret 2017 polisi diduga menemukan barang bukti yang ‘mengganggu’, yaitu pistol angin 
mainan dan 5 petasan, barang-barang yang dilaporkan oleh pers Italia sebagai “pistol” dan “5 
batang dinamit yang mampu meledakkan mobil”. Dia mendapat 4 tahun 3 bulan karena 
keyakinan sebelumnya. 
 
Casa Circondariale di Montorio 
via San Michele 15 
37141 Verona 
Italia – Italy 
 

Marius Mason 
Aktivis-lama dalam gerakan lingkungan dan buruh. Pada bulan Maret 2008, ia ditangkap oleh 
otoritas federal atas tuduhan terkait dengan dua tindakan peruskan properti yang terjadi 
pada tahun 1999 dan 2000; tidak ada yang terluka di salah satu dari mereka. Dia menerima 
tawaran pembelaan dan dijatuhi hukuman pada tanggal 5 Februari 2009 hanya di bawah 22 
tahun. Dia sekarang menjalani hukuman terlama dari setiap tahanan “Green Scare”. 
 
Marie (Marius) Mason #04672-061 
FCI Danbury 
Route 37 
Danbury, CT 06811 
United States 
alamat luar amplop gunakan Marie (Marius) Mason, di dalam gunakan Marius 
 

Marcelo Villarroel Sepúlveda 
Marcelo adalah anggota MAPU Lautaro dan tahanan politik pada 1990-an. Kemudian, dia 
didakwa ikut serta dalam perampokan Banco Santander bulan September 2007 di Valparaìso 



dan perampokan Banco Security bulan Oktober 2007 di Santiago di mana agen represif Luis 
Moyano tewas dalam baku tembak saat mereka melarikan diri. 
 
Setelah sempat menjadi buronan, Villarroel ditangkap pada 15 Maret 2008 bersama Freddy 
Fuentevilla di Neuquen, Argentina. Mereka kemudian dideportasi ke Chili pada 15 Desember 
2009. Freddy dan Juan Aliste Vega didakwa dengan hal yang sama, dan dipenjarakan selama 
bertahun-tahun menunggu persidangan dan secara teratur ditunda. 
 
Pada tanggal 2 Juli 2014, ketiga kamerad tersebut dijatuhi hukuman tanpa kehadiran mereka, 
menolak untuk membantu dalam acara peradilan, dan memberikan disposisi mereka melalui 
tautan video. Marcelo dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas penyerangan terhadap 
Santander Bank di Valparaìso dan Banco Security. 
 
Complejo Penitenciario Rancagua – Módulo 1 
Calle La Gonzálina s/n 
Rancagua, Región O’Higgins — Chile 
 

Mauro Rossetti Busa 
Mauro Rossetti Busa dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena pembakaran, penghindaran 
dan pembuatan bahan peledak, ancaman dan dengan keadaan residivisme, dan bahaya sosial 
yang memberatkan. Serangan asli terjadi di sekitar markas besar Casapound dan ke 
distributor Eni di Sant’ Anna pada tahun 2018. Distributor Eni, perusahaan multinasional 
untuk beberapa waktu menjadi sasaran para anarkis untuk kegiatan di luar negeri, dan 
sebuah bangunan di dekat markas Casapound. Mauro Rossetti Busa telah berhasil di Florence, 
pada Maret 2004, dalam serangan terhadap seorang jaksa penuntut umum. Selama 
persidangan, keyakinannya tidak tergoyahkan: “Saya akan mengirimi Anda satu paket-bom, 
yang berikutnya adalah untuk Anda dan polisi-polisi ini”, katanya. Hukumannya diubah 
menjadi 7 tahun 9 bulan. 
 
Casa de reclusión de Ópera  
via Camporgnano 40  
20100 Milán 
Italia – Italy 
 

Michael Kimble 
Michael Kimble adalah seorang anarkis gay kulit hitam yang menjalani hukuman seumur 
hidup di Alabama atas pembunuhan seorang bigot rasis kulit putih, homofobia. Selama tahun-
tahun pertama pemenjaraannya, Michael memeluk komunisme, tetapi segera menjauh 
darinya dan menuju anarki karena, seperti yang dia gambarkan, “anarkisme bukan tentang 
membangun struktur hierarkis untuk pembebasan di suatu tempat di masa depan yang jauh, 
tetapi tentang menjalani hidup Anda, sekarang, dengan cara yang membebaskan.” 
 
Michael memiliki sejarah panjang perjuangan individu dan kolektif melawan otoritas penjara, 
dan terus terlibat dalam perang melawan kerja paksa penjara sebagai bagian dari Free 
Alabama Movement. 
 
Michael Kimble #138017/G1-24A 
William E. Donaldson Correctional 
100 Warrior Ln 



Bessemer, AL 35023 
USA 
 

Mikalai Dziadok 
Anarkis dan blogger Mikalai Dziadok ditahan pada malam hari tanggal 11 November 2020. 
Setelah penangkapannya, Dziadok disiksa selama beberapa jam dan dipaksa untuk 
memberikan kata sandi ke peralatan yang dienkripsi. Penyelidikan percaya bahwa Dziadok 
berulang kali menyerukan tindakan ilegal di halaman Internetnya, termasuk partisipasi dalam 
protes dan perlawanan terhadap polisi. Dziadok sendiri terpaksa turun ke bawah tanah 
bahkan sebelum revolusi karena ancaman persekusi politik. Mikola dijatuhi hukuman 5 tahun 
penjara dan seiring waktu dipindahkan ke penjara dengan keamanan-tinggi. 
 
Dedok Nikolay Aleksandrovich 
Turma-1, ul. Kirova 1, Grodno, 230023 
Belarus 
 
*Lihat akhir daftar untuk pedoman tentang pos ke tahanan Belarusia. 
 

Mónica Caballero Sepúlveda 
Pada Jumat dini hari, 24 Juli 2020, sejumlah penggeledahan dilakukan di Santiago, Chili, dan 
dua orang anarkis, Francisco Solar dan Mònica Caballero, ditangkap atas tuduhan beberapa 
tindakan dengan alat peledak antara 2019 dan 2020. Secara spesifik, keduanya dituduh 
melakukan serangan ledakan ganda yang terjadi di dalam gedung Tànica, bekas agen real 
estat Transoceànica, di kota madya Vitacura yang kaya, pada 27 Februari 2020, sebuah 
tindakan yang diklaim oleh Afinidades Armadas en Revuelta (Afinitas Bersenjata dalam 
Pemberontakan) 
 
Sebelumnya, Mònica dan Francisco ditangkap pada 14 Agustus 2010, di Chili, dalam konteks 
operasi represif anti-anarkis yang disebut ‘Caso Bombas’. Pada tahun-tahun sebelumnya, 
setidaknya seratus serangan pembakaran dan ledakan telah menargetkan struktur 
kekuasaan. Pada 1 Juni 2012, semua terdakwa dibebaskan. Mereka kemudian ditangkap pada 
13 November 2013 di Spanyol dan didakwa melakukan serangan eksplosif terhadap Basilica 
del Pilar di Zaragoza (2 Oktober 2013). Pada akhir persidangan yang panjang, mereka 
akhirnya divonis 4 tahun 6 bulan. Pada 7 Maret 2017, mereka dibebaskan dari penjara dan 
dideportasi dari Spanyol ke Chili. 
 
Mónica Caballero Sepúlveda 
Centro de prisión preventiva de mujeres de San Miguel 
San Francisco 4756, San Miguel 
Región Metrópolitana — Chile 
 

Nikita Uvarov 
Pada Juni 2020, lima remaja ditahan di Kansk (Rusia), tiga kemudian didakwa dengan 
pelatihan untuk serangan teroris dan mengorganisir komunitas teroris. Faktanya, mereka 
memasang selebaran untuk mendukung anarkis yang dipenjara lainnya, mengkritik pihak 
berwenang secara online, dan mendiskusikan cara membuat bahan peledak dan tindakan 
langsung. Tiga orang akhirnya dihukum (dua dalam masa percobaan, dan Nikita mendapat 5 
tahun penjara). 



Uvarov Nikita Andreevich, 2005 g.r. 
663600, Krasnoyarski kray, Kansk,  
ul. Krasnoy Armii, 1 str. 8, KVK 
Russia 
 
**Lihat akhir daftar untuk pedoman tentang pos ke tahanan Rusia. 
 

Nikita Yemelyanov 
Anarkis dari Belarus, dijatuhi hukuman 4 tahun karena membakar pusat penahanan pra-
persidangan Mins dan menyerang pengadilan dengan bola cat dalam solidaritas dengan para 
anarkis yang ditahan di sana pada waktu itu. Pada 11 Maret 2022, Nikita dijatuhi hukuman 2 
tahun penjara tambahan karena pelanggaran berat terhadap peraturan penjara. 
 
Yemelyanov Nikita Vladimirovich 
IK-11, ul. Rokossovskogo 118, Volkovyssk,  
Volkovysski r-n, Grodnenskaya obl., 231900 
Belarus 
 
*Lihat akhir daftar untuk pedoman tentang pos ke tahanan Belarusia. 
 
 
Nikos Maziotis 
Nikos dijatuhi hukuman total 137 tahun, di mana CP baru menetapkan bahwa dalam 20 tahun 
ditangguhkan. Nikos dalam pelarian selama dua tahun, terluka parah dan ditangkap pada 16 
Juli 2014, setelah baku-tembak dengan polisi di Monastiraki. 
 
Dikastiki Filaki Domokou 
D’WING (Δ’ΠΤΕΡΥΓΑ) 
T.K. 35010 
Domokos 
fthiotidas 
Greece 
 

Noah “Kado” Coffin 
Noah “Kado” Coffin adalah seorang pemberontak penjara anarkis yang menjalani hukuman 
15-tahun di Unit Eastham, Texas, yang sebagian besar dia habiskan di sel isolasi. Dia secara 
teratur menulis tentang pelanggaran hak-hak tahanan. 
 
Noah Coffin #1795167 
O.B. Ellis Unit 
1697 FM 980 
Huntsville, TX 77343 
USA 
 

Osman Evcan 
Osman, lahir pada tahun 1959 di Samsun, adalah seorang tahanan anarkis yang 
menghabiskan 23 tahun terakhir di penjara. Pada tahun 1992, ia dijatuhi hukuman 30 tahun 
penjara dengan tuduhan menjadi anggota kelompok teroris kiri dan perampokan. Ia juga 



dipenjara selama 9 tahun antara 1980-1989. Sejak Osman mengadopsi ide-ide anarkis pada 
tahun 2003, ia juga menjadi vegan dan mendukung perjuangan pembebasan hewan. 
 
Osman Evcan dipenjarakan di banyak penjara di seluruh negeri selama masa hukumannya. 
Dia membangun hidupnya berjuang melawan kekerasan otoriter dan terutama kekerasan 
serta penindasan yang merupakan bagian sistemik dari struktur hierarki penjara, dan dia 
masih melanjutkan perjuangannya melawan mentalitas penindasan penjara, tanpa 
memberikan sedikit pun, bercita-cita untuk standar yang tepat untuk anarkis, vegan, individu 
libertarian. Dia bisa dibebaskan pada September 2022. Skenario terburuknya adalah 2028. 
 
Osman Evcan 
Silivri Kapalı Cezaevi Infaz Kurumu (9 Nolu) 
Oda No: A-6-41 
Kampüs PTT Cezaevi Şubesi 
Istanbul/Silivri Cezaevi 
Turkey 
 

Oso Blanco (Byron Chubbuck) 
Oso Blanco adalah seorang aktivis pribumi yang awalnya menjalani hukuman 80 tahun 
penjara karena serangkaian pengambilalihan bank di seluruh barat daya pada 1998-1999. 
Pada tahun 2016, 25 tahun dibebaskan dari hukumannya ketika ia memenangkan banding 
Johnson v. A.S. Dia adalah bagian dari klan serigala Cherokee/Choctaw, dibesarkan di New 
Mexico. Nama aslinya adalah Oso Blanco atau Yona Unega di Cherokee. Dia dikenal FBI 
sebagai ‘Robin the Hood’ karena dia memberi tahu teller bank bahwa dia mengambil alih dana 
untuk membantu orang miskin dan penduduk asli yang berjuang untuk kemerdekaan di 
negara bagian Chiapas, Meksiko selatan. 
 
Byron Shane Chubbuck #07909-051 
USP Victorville 
P.O. Box 3900 
Adelanto, CA 92301 
United States 
 

Panagiota (Pola) Roupa 
Pada tanggal 10 April 2010, Goumas, Maziotis, dan Roupa ditangkap atas tuduhan 
keanggotaan dalam organisasi bersenjata Perjuangan Revolusi. Setelah Roupa dan Maziotis 
dibebaskan dengan jaminan pada Oktober 2011, mereka melarikan diri. Pada April 2013, Pola 
Roupo dijatuhi hukuman 50.5 tahun penjara saat bersembunyi. Pada tahun 2014, Nikos 
Maziotis terluka parah dalam pertempuran dengan polisi dan ditangkap. Pada Februari 2016, 
Pola Roupo mencoba membebaskannya menggunakan helikopter, tetapi upaya itu gagal. Pada 
Januari 2017, Pola ditangkap di sebuah flat rahasia di mana dia bersembunyi bersama 
anaknya yang berusia 6-tahun dan seorang wanita. Pada juli 2018, Pola menerima hukuman 
seumur hidup ditambah 25 tahun pengadilan. Pada tahun 2021, hukumannya diringankan 
menjadi 6 tahun. 
 
Eleonas Women’s Prison (Gynaikeies Fylakes) 
Thebes 
T.K. 32200 
Greece 



Paolo Todde 
Anarkis Sardinia dan aktivis kemerdekaan ditangkap pada 31 Oktober 2017, menyusul 
perampokan bersenjata di sebuah kantor pos di Cagliari. Kawan, yang bersama dua rekannya, 
ditangkap setelah berkejar-kejaran dengan polisi di beberapa jalan kota. Di akhir sidang 
tingkat pertama, ia divonis 6 tahun penjara. 
 
C. C. di Nuoro 
Località Badu ‘e Carros 
via Badu ‘e Carros 1 
08100 Nuoro 
Italy 
 

Pavel Krisevich 
Pavel Krisevich adalah seorang seniman aksi, yang telah ditahan beberapa kali karena 
penampilannya, yang semuanya menentang penindasan dan tahanan politik di Rusia. 
Tindakan terakhirnya adalah pertunjukan bunuh diri simbolis di Lapangan Merah dengan 
pistol yang diisi dengan peluru kosong pada 11 Juni 2021. Kami mendukung Krisevich bukan 
karena dia telah menjadi bagian dari gerakan anarkis (dia belum), tetapi karena dia secara 
mencolok mendukung kaum anarkis yang tertindas, terutama mereka yang ada dalam Kasus 
Jaringan Penza-St. Petersburg. 
 
Pavel Olegovich Krisevich. 2000 g.r.  
FKU SIZO-2 UFSIN Rossii po g. Moskve  
127055 Moskva ul. Novoslobodskaya d. 45 
Russia 
 
**Lihat akhir daftar untuk pedoman tentang pos ke tahanan Rusia. 
 

Rainer Loehnert 
Rainer Loehnert berusia 55 tahun dan telah dikurung selama lebih dari 31 tahun di berbagai 
penjara dan rumah sakit jiwa, di mana ia telah lama diisolasi dan di “stasiun keamanan”. Dia 
saat ini ditahan di psikiatri forensik di Bedburg Hau (North Rhine-Westphalia). 
 
Rainer dirawat di psikiatri tertutup melalui “ketidakmampuan yang ditentukan dan prognosis 
bahaya negatif menurut pasal 63 KUHP” karena cedera pribadi yang dideritanya 32 tahun 
yang lalu. Hal ini mengakibatkan “penahanan preventif” yang tidak resmi dan tampaknya tak 
berujung serta overdosis obat-obatan psikotropika jangka panjang. Selama seluruh 
penahanannya, sikap Rainer yang anti-fasis dan anti-otoritarian, perbuatan dan tindakan 
perlawanannya berulang kali dipatologikan sebagai “tidak wajar” dan “delusi”. 
 
Dia menentang keinginannya yang tak terputus untuk membela diri terhadap Sistem penjara 
ini terhadap penghinaan dan teror perawat, dokter, terapis, penilai, hakim, dll. dan tahanan 
lainnya (neo-Nazi). Perkelahian telah menghabiskan banyak kekuatan dan saraf. Dalam tiga 
dekade Rainer melakukan mogok makan, mencoba beberapa upaya melarikan diri, dan 
melawan berbagai unit polisi serta provokasi staf dan sesama tahanan neo-Nazi. 
 
Dia berpartisipasi dalam mogok makan dalam solidaritas dengan Tahanan yang berjuang di 
Yunani pada Juli 2014, dan telah berulang kali menolak pengobatan dan pemeriksaan urin, 
yang sering dihukum dengan sel isolasi atau fiksasi, pengobatan paksa. 



 
Rainer banyak menulis dan membaca, serta mengungkapkan solidaritas dengan berbagai 
(mantan)narapidana yang berjuang, seperti Marco Cemenisch dan Gabriel Pombo da Silva. 
Dia terus atau mencari kontak, antara lain, dengan beberapa proyek anti-penjara dan individu 
serta menginformasikan dirinya sendiri tentang perkelahian (anti-dominasi) saat ini. 
 
Dia mencoba berhubungan dengan (melawan) orang-orang dari dalam dan luar penjara di 
seluruh dunia. Rainer berspekulasi tentang perjuangan (anarkis) saat ini, terutama di Eropa, 
serta proyek surat kabar anarkis, tetapi juga teori dan praktik anarkis “klasik”. 
 
Rainer Loehnert 
Südlicher Rundweg 20a 
Haus F1, Station 1 
47551 Bedburg Hau 
Deutschland 
 

Sam Faulder 
Sam Faulder adalah seorang tahanan anarkis Inggris yang saat ini menjalani hukuman seumur 
hidup. Sam adalah keguguran keadilan yang telah melakukan lebih dari sepuluh tahun dalam 
sistem penjara untuk pembunuhan yang tidak dia lakukan. Dia sekarang bekerja dengan 
Proyek Innocence Universitas Cardiff untuk bandingnya. Sam didiagnosis menderita kanker 
pada tahun 2016. Dia bisa saja menjalani terapi laser sederhana sebagai intervensi awal, 
namun, perusahaan penjara swasta Sodexo yang menjalankan penjara membatalkan lebih 
dari 9 janji untuk operasi. Akibatnya, kanker Sam kini telah menyebar dan mereka tidak bisa 
lagi dioperasi lebih lanjut. Dia akan memulai radio-kemoterapi musim panas ini. 
 
Samantha Faulder A1209CF 
HMP Eastwood Park,  
Falfield, Wotton-under-Edge  
GL12 8DB 
England 
 

Sean Swain 
Sean Swain adalah seorang tawanan yang disandera oleh negara-bajingan tanpa hukum yang 
menyebut dirinya “Negara Bagian Ohio.” Dia telah ditahan tanpa keyakinan hukum atau 
hukuman sejak tahun 1991 untuk pembelaan-diri pembunuhan kerabat pejabat pengadilan 
yang masuk ke rumah Sean dan mengancam hidupnya. Pada musim gugur 2012, tahanan 
yang menyebut diri mereka the Army of the 12 Monkeys (A12M) menjadi gaduh di 
Pemasyarakatan Mansfield, dan otoritas penjara berasumsi bahwa “anarkis” Sean Swain pasti 
berada di belakangnya dan melemparkannya ke dalam isolasi supermax. Sean menyangkal 
keterlibatan atau afiliasi apa pun dengan A12M dan sedang dalam proses menuntut ODRC 
karena menargetkan secara eksklusif berdasarkan ideologi dan pidato politiknya. Sean adalah 
satu-satunya anak dari pensiunan pekerja mobil dan ibu-rumah tangga. Dia telah melepaskan 
ijazah sekolah menengahnya, gelar sarjananya, dan pemberhentiannya yang terhormat dari 
militer AS. Sebelum disandera, Sean bekerja sebagai kolumnis surat kabar dan sebagai 
pengurus serikat pekerja. 
 
Sean Swain #A243205 
OSP Youngstown 



878 Coitsville-Hubbard Rd 
Youngstown, OH 44505 
USA 
 

Spyros Christodoulou 
Pada tanggal 29 mei 2015, selama operasi polisi anti-teroris Yunani di daerah Nea Anchialos 
di Magnesia (dekat kota Volos), Spyros Dravilas jatuh tewas di dalam rumah persembunyian 
dalam keadaan yang tidak terverifikasi. Operasi polisi terhadap ‘perampok Distomo’ 
mengakibatkan tidak hanya kematian Spyros Dravilas (seorang ilegalis dan mantan-tahanan 
dalam perjuangan), tetapi juga tertangkapnya Grigoris Tsironis (seorang kawan anarkis, 
sangat aktif selama dua dekade terakhir, yang buron sejak 2006) dan Spyros Christodoulou 
(seorang ilegalis dan mantan-tahanan yang nakal). 
 
Dikastiki filaki Larissas 
TK 4111O 
larissa 
Greece 
 

Thomas Meyer-Falk 
Skinhead anarkis merah Thomas Mayer-falk masih menolak berkolaborasi dengan pengulas 
psikiatri mana pun. 
 
Kawan itu ditangkap karena perampokan bank, dan telah dipenjara sejak tahun 1996. Bukan 
saja dia tidak dibebaskan tetapi, di atas semua itu, dia baru-baru ini dipindahkan ke penjara 
lain. Dari tahun 1998 ia berada di Bruschsal; sejak awal Juli 2013 dia telah ditahan “untuk 
alasan keamanan” di lubang neraka Freiburg yang terkenal kejam. 
 
c/o jva freiburg 
Hermann-Herder-Str. 8 
d 79104 Freiburg 
Germany 
 

Toby Shone 
Pada November 2020, serangkaian serangan terko-ordinasi terhadap 325.nostate.net 
dilakukan oleh polisi Kontra-Terorisme di Inggris sebagai bagian dari ‘Operation Adream’. 
Beberapa poperti di Barat-Daya Inggris digeledah dan Toby Shone ditangkap serta didakwa 
berdasarkan Undang-Undang Teroris. Tuduhannya adalah administrasi 325.nostate.net, 
pendanaan terorisme melalui situs web, serta penyebaran dan pengumpulan materi yang 
bermanfaat bagi teroris. 
 
Toby ditebus dari November 2020 hingga Februari 2021 ketika dia ditangkap-kembali dan 
dikirim ke HMP Wandsworth di London sebelum dipindahkan ke Bristol. Toby divonis 3 
tahun 9 bulan penjara untuk 8 pelanggaran narkoba di Pengadilan Bristol Crown pada 13 
Oktober 2021 setelah tuduhan Terorisme dibatalkan. Dia sudah menjalani 8 bulan hukuman 
penjara ini. 
 
Toby Shone A7645EP, 
HMP Parc, Heol Hopcyn John, 



Coity, Bridgend,  
CF35 6AP 
United Kingdom 
 

Toni Chavero Mejías 
Toni Chavero (TC) berasal dari Madrid, berusia 52 tahun dan telah keluar masuk penjara 
sejak tahun 1996, selalu karena tuduhan terkait-perampokan dan beberapa konfrontasi 
dengan sipir. Antara satu dan lain hal, dia telah dipenjara selama lebih dari dua puluh tahun 
dan akan dibebaskan pada tahun 2026. Dengan kata-katanya sendiri, dia adalah “seorang 
politoxsicomano (pengguna narkoba-poly) sampai saya membuka mata dan mulai melawan”. 
Dia berhubungan dengan rekan-rekan di Madrid, Asturias dan Lleida, serta dengan Gabriel 
Pombo. Surelnya disadap. 
 
Cárcel de Extremera (Madrid VII) 
Carretera M-241-Km 5.750 
28595 Madrid 
Spain 
 

Vaggelis Stathopoulos 
Vangelis Stathopoulos adalah seorang anarkis dan instruktur seni bela diri yang dijatuhi 
hukuman 19 tahun pada April 2021 karena diduga ikut serta dalam perampokan bersenjata 
di sebuah kasino Yunani. Perampokan itu diklaim tak lama setelah terjadi pada Oktober 2019 
oleh anarkis Dimitris Hatzivasileiadis, yang bersembunyi hingga ditahan pada Agustus 2021. 
Dimitris mengklaim bahwa dia dan satu orang lainnya ikut serta dalam perampokan, tetapi 
orang itu bukan Vangelis. Dimitris telah dijatuhi hukuman 16 tahun penjara secara in 
absentia. 
 
Vaggelis Stathopoulos 
Dikastiki filaki Larissas 
T.K. 413 34 
Larissa 
Greece 
 

Vincenzo Vecchi 
Vinchenzo ditangkap pada 8 Agustus 2019 di Prancis, setelah buron. Pada Juli 2012 ia dijatuhi 
hukuman oleh Mahkamah Agung Italia 11 tahun dan 6 bulan penjara karena bentrokan 
selama protes G8 pada tahun 2001. 
 
Centre pénitentiaire de Rennes-Vezin 
Rue du Petit Pré 
35132 Vezin-le-Coquet 
France 
 

Xinachtli (Alvaro Hernandez) 
Xinachtli adalah seorang Chicano-Mexicano, tahanan politik anarkis yang dijatuhi hukuman 
50 tahun penjara karena penyerangan berat terhadap seorang perwira ketika dia melucuti 



senjata seorang sheriff yang mencoba menembaknya. Sejak April 2016, ia menggunakan nama 
pilihannya Xinachtli, yaitu Nahuatl untuk benih. 
 
Alvaro Hernández #255735 
McConnell Unit 
3001 South Emily Drive 
Beeville, TX 78102 
United States 
 

(Kasus Jaringan Rusia) 
 
Pada Oktober 2017, FSB menangkap enam antifasis yang bermain airsoft di hutan. FSB 
menanam senjata dan bahan peledak di beberapa kendaraan mereka, serta menyiksa mereka 
dalam penahanan pra-persidangan memukuli mereka, menggantung mereka terbalik, 
menyetrum mereka, dan mengancam mereka dengan lebih buruk. Penyiksaan ini digunakan 
untuk memaksa para tahanan untuk mengesahkan kesaksian palsu yang menyatakan bahwa 
mereka adalah bagian dari “jaringan” yang diduga teroris. Pada akhir Januari 2018, empat 
antifasis ditangkap di St. Petersburg. Mereka juga dipukuli, disiksa dengan sengatan listrik, 
dan dipaksa untuk setuju bahwa mereka juga adalah anggota dari “jaringan” yang diciptakan 
ini. 
 
Pada Januari 2019, Ivor Shiskin divonis 3.5 tahun penjara. Kasusnya dipertimbangkan secara 
individual saat dia melakukan tawar-menawar pembelaan. Pada Februari 2020, Dmitry 
Pchelintsev menerima 18 tahun, Ilya Shakursky 16 tahun, Arman Sagynbaev 6 tahun, Andrei 
Chernov 14 tahun, Vasily Kuksov 9 tahun, Mikhail Kulkov 10 tahun, dan Maxim Ivankin 13 
tahun penjara. Pada bulan Juni 2020, pengadilan militer St. Petersburg menghukum Viktor 
Filinkov 7 tahun dan Yuli Boynarshinov 5.5 tahun di koloni hukuman (diringankan menjadi 5 
tahun 3 bulan). 
 
Di bawah ini tercantum kamerad-kamerad yang mengidentifikasi diri sebagai anarkis. 
Kampanye solidaritas ABC Moskow dan Repression hanya mendukung enam dari sepuluh 
tahanan. Anda dapat memenemukan pernyataan dan informasi mereka tentang pembela HAM 
lainnya di www.rupression.com/en/ 
 
Victor Filinkov 
Filinkov Victor Sergeevich, 1994 g.r. 
FKU IK-1, 460026, Orenburg,  
Krymskiy per., 119 
Russia 
 
Ilya Shakurskiy 
Shakurskiy Ilya Alexandrovich, 1996 g.r. 
FKU IK-17 UFSIN Rossii po Respublike Mordoviya 
431161, Zubovo-Polyanskij rajon, p. Ozernyj, ul. Lesnaya, d. 3 
Russia 
 
**Lihat akhir daftar untuk pedoman tentang pos ke tahanan Rusia. 
 

 

http://www.rupression.com/en/


 
 
Kasus organisasi kriminal anarkis (Belarus) 
 
Akihiro Khanada-Gaevsky dan Alexander Frantskevich ditahan pada 12 Agustus 2020 dan 
didakwa berpatisipasi dalam kerusuhan massal. Maria Robka dan Andrei Chepiuk ditahan 
kemudian dan dari waktu ke waktu dituduh menciptakan dan berpartisipasi dalam organisasi 
kriminal anarkis. Pada Maret 2021, tujuh orang lagi ditahan di Brest dan dituduh sebagai 
bagian dari organisasi ini. Pada Juni 2021, beberapa orang juga ditahan sebagai tersangka 
dalam kasus ini di Grodno, namun dibebaskan setelah 10 hari. Maria Robka tidak ingin 
dikaitkan dengan anarkisme. 
 
Khanada-Gaevsky Akikhiro Svyatoslavovich 
Chepiuk Andrey Sergeyevich 
Frantskevich Aleksandr Vladimirovich 
Kozlyanko Aleksandr Aleksandrovich 
Marach Andrey Igorevich 
Golovko Aleksey Igorevich 
Dranets Nikita Vadimovich 
Shpetny Pavel Aleksandrovich 
 
Alamat: 
 
ul. Volodarskogo, 2, SIZO-1 
220030 Minsk 
Belarus 
 
*Lihat akhir daftar untuk pedoman tentang pos ke tahanan Belarusia. 
 

Kasus anarko-partisan Belarusia 
 
Sergey Romanov, Dmitry Rezanovich, Dmitry Dubovski and Igor Olinevich ditangkap 
pada malam 28-29 Oktober 2020 di dekat perbatasan Ukraina oleh penjaga perbatasan 
Belarusia. Didakwa dengan terorisme dan kepemilikan senjata api secara ilegal. Menurut 
kantor kejaksaan, mereka mengorganisir beberapa serangan pembakaran di Soligorsk dan 
Mozyr terhadap lembaga-lembaga negara. Pada 22 Desember 2022, mereka divonis 18-20 
tahun penjara. 
 
Alamat surat: 
 
Romanov Sergey Aleksandrovich 
IK-11, Volkovysky rayon, Grodnenskaya oblast,  
231900, Volkovysk, ulica Rokossovsky, 118 
Belarus 
 
Olinevich Igor Vladimirovich 
IK-20, Gomelskaya oblast, Mozyrski rayon, 
247755, Mikhalkovsky s/s, 70 
Belarus 
 



Rezanovich Dmitry Grigorevich 
IK-22, Brestkaya oblast, Ivacevichy, 
225295, stanciya Domanovo, a/ya 20 
Belarus 
 
Dubovski Dmitry Nikolaevich 
IK-3, Vitebskaya oblast, Vitebskiy rayon,  
Vitba, 211300 
Belarus 
 
*Lihat akhir daftar untuk pedoman tentang pos ke tahanan Belarusia. 
 

Kasus Organisasi Aksi Anarkis 
 
Pada 8 Februari 2022, kamerad Thanos Xatziagkelou dan Georgia Voulgari ditangkap pada 
kesempatan serangan pembakaran di Yayasan Refleksi Nasional dan Agama, kemudian pada 
sore hari di hari yang sama, kamerad Panos Kalaitzis ditangkap dengan koneksi yang unik 
antara hubungan persahabatan dengan mantan. Pada hari-hari berikutnya dakwaan 
ditingkatkan menjadi formasi dan keanggotaan Organisasi Aksi Anarkis. 
 
Thanos Xatziagkelou 
Dikastiki Filaki Koridallou, 
D’wing (ΔΕΛΤΑ ΠΤΕΡΥΓΑ) 
T.K. 18110 
Korydallos 
Athens 
Greece 
 
Georgia Voulgari 
Korydallos women prison ( Γυναικιες φυλακες ) 
Solomou 3-5, Korydallos, 
18122, 
Athens 
Greece 
 
Panagiotis Kalaitzis 
Korydallos Prison 
D’wing (ΔΕΛΤΑ ΠΤΕΡΥΓΑ) 
T.K. 18110 
Korydallos 
Athens 
Greece 
 

Protes Kill the Bill – Bristol 
 
Apa yang terjadi pada 21 Maret 2021 adalah curahan kemarahan terhadap kekerasan polisi. 
Massa melawan setelah petugas polisi menyerang massa dengan tongkat dan perisai anti 
huru hara. Semprotan merica digunakan tanpa pandang bulu, orang-orang didakwa dengan 
kuda dan dipukuli kepalanya dengan tongkat dan perisai. Para pengunjuk rasa melawan, 



merebut perisai polisi anti huru hara, helm, dan tongkat untuk membela diri. Pada akhir 
malam beberapa kendaraan polisi telah terbakar. Demonstrasi menentang RUU Polisi, 
Pengadilan dan Hukuman, sebuah RUU yang bertujuan untuk memberi polisi lebih banyak 
kekuatan untuk menekan perbedaan pandangan politik. 
 
Ryan Roberts A5155EM 
HMP Swaleside, Brabazon Rd, Eastchurch, Isle of Sheppey ME12 4AX 
 
Mariella Gedge-Rogers A8811ET 
HMP Eastwood Park, Falfield, Wotton-Under-Edge, GL12 8DB, United Kingdom 
 
Matthew O’Neill A1596CT 
HMP Guys Marsh, Shaftesbury, Dorset, SP7 0AH, United Kingdom 
 
Ben Rankin A1261AY 
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL, United Kingdom 
 
Ryan Dwyer A4276AT 
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL, United Kingdom 
 
Brandon Lloyd A0806EE 
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL, United Kingdom 
 
Callum Middleton A1817ET 
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL, United Kingdom 
 
Kane Adamson A1103ER,  
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL., UK 
 
Shaun Davies A4075ER 
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL, United Kingdom 
 
Kain Simmonds A9381EQ 
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL, United Kingdom 
 
Joseph Foster A1421CD 
HMP Bristol, Horfield, 19 Cambridge Road, Bristol. BS7 8PS, United Kingdom 
 
William Houlton A1824ET 
HMP Portland, 104 the Grove, Easton, Portland, Dorset, DT5 1DL, United Kingdom 
 
Charly May Pitman A8737EV 
HMP Eastwood Park, Falfield, Wotton-Under-Edge, GL12 8DB, United Kingdom 
 

 

 
 
 



*Mengirim surat ke Belarus. Sebelum mengirim surat atau kartu, periksa dengan pos lokal Anda 
apakah mereka mengirim surat ke Belarus – karena sanksi, beberapa negara berhenti bekerja 
sama dengan kantor pos Belarusia. Juga, para tahanan politik di Belarusia melaporkan tidak 
terkirimnya dan penghancuran surat-surat yang datang dari rekan-rekan bahkan di dalam 
negeri. Anda dapat mencoba mengirim surat, tetapi ambil gambarnya dan kirimkan ke 
belarus_abc@riseup.net – ABC-Belarus akan meneruskannya ke kerabat atau pengacara. Atau, 
gunakan formulir online di situs web mereka https://abc-belarus.org/?page_id=8682&lang=en 
 
**Mengirim surat ke Rusia. Sensor di pusat penahanan pra-ajudikasi Rusia dan fasilitas 
pemasyarakatan melarang tahanan untuk berkorespondensi dalam bahasa asing. Harap 
gunakan penerjemah online untuk menulis pesan dalam bahasa Rusia. Membahas suatu kasus 
pidana, pernyataan radikal, bahkan menyampaikan berita dan opini tentang agresi militer 
Rusia terhadap Ukraina dapat menimbulkan tekanan dan pengenaan hukuman kepada 
narapidana. Tentu saja, Anda bebas menulis apa pun yang Anda inginkan, tetapi cobalah untuk 
merumuskan pesan Anda sedemikian rupa sehingga tidak merugikan penerima. 
 
Jika Anda menulis surat kepada tahanan di luar acara solidaritas yang terorganisir, cari tahu 
apakah mungkin mengirim surat ke Federasi Rusia dari wilayah Anda. Saat ini, tidak ada 
layanan pos dengan Ukraina, Swedia, Polandia, Denmark, Finlandia, dan Australia. Jika Anda 
menulis dari wilayah yang tidak memungkinkan untuk mengirim surat kepada tahanan Rusia, 
Anda dapat memindai pesan atau kartu pos dan mengirimkannya ke abc-msk(at)riseup.net. Tim 
Aktivis di Rusia akan mencetak semua materi yang diterima dan mengirimkannya ke para 
tahanan. 
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