
„Η Rozbrat είναι εδώ για 
να μείνει!“

Η παλαιότερη κατάληψη στην Πολωνία, αντιμέτωπη με ενδεχόμενη εκκένωση.
Τον Οκτώβριο, η κατάληψη Rozbrat γιορτάζει τα 25α της γενέθλια, αλλά το
μέλλον της είναι αβέβαιο. O δικαστικός κλητήρας ετοιμάζεται να βγάλει σε
δημοπρασία, το κτίριο το οποίο έχουμε καταλάβει. Δεν θα ενδώσουμε χωρίς
αγώνα!

Πριν κάποια χρόνια, η κοινότητα της Rozbrat υπέβαλε δικαστικώς αίτημα
ώστε να διεκδικήσει την ιδιοκτησία του κτιρίου που έχουμε καταλάβει,
βάση του νόμου περί επικαρπίας. Η υπόθεση εκδικάζεται ακόμα. Παρ‘ όλα
αυτά, στις 15 Μαΐου του 2019, ο δικαστικός κλητήρας όρισε την αξία της
περιουσίας με ένα συγκεκριμένο ποσό, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο σε
ενδεχόμενη δημοπρασία που αυτομάτως συνεπάγεται και έξωση. 

Η ιστορία του ακινήτου είναι περίπλοκη: Κρατικοποιήθηκε το 1948, αλλά
ακολουθώντας την μετάβαση στο καπιταλιστικό σύστημα, δόθηκε σε μία
ιδιωτική εταιρεία μέσω μιας αμφιλεγόμενης επανιδιωτικοποίησης. 
Ηεταιρεία αυτή κάποια στιγμή χρεοκόπησε λόγω των μεγάλων δανείων που
έπαιρνε. Η τράπεζα μεταβίβασε το χρέος σε μία εισπρακτική εταιρεία, 
ηοποία με την σειρά της ζητά πλέον να πουληθεί το ακίνητο. Η αξία του
ακινήτου έχει οριστεί στα 1.4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο δήμαρχος του Poznan, έχει διαμηνύσει πως δεν υπάρχουν διαθέσιμα νομικά
εργαλεία τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον της
εισπρακτικής εταιρείας και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο οι αναρχικοί
καταληψίες να παραμείνουν εκεί. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά πως τα ντόπια
αφεντικά, όπως και αυτά της εκάστοτε κυβέρνησης, έχουν λόγους να
υποστηρίζουν το ντόπιο κεφάλαιο. Δικαστικοί κλητήρες, μεσιτικές
εταιρείες και οι κυβερνητικοί τους σύμμαχοι, θέλουν πολύ απλά να μας
εξοντώσουν με κάθε κόστος.

Θεωρούμε πως μετά από 25 χρόνια, η περιουσία αυτή πρέπει να συνεχίσει να
χρησιμοποιείται από την κοινότητα του Rozbrat και το κίνημα γενικότερα.
Δεν θα υποκύψουμε χωρίς αγώνα. Η κατάληψη έχει αποδείξει πάμπολλες φορές
πως βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας, σε αντίθεση με τις αρχές, οι οποίες
εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα των εταιρειών και του κεφαλαίου
στο όνομα της ανάπτυξης.

Στα 25 χρόνια αυτά, χιλιάδες εκδηλώσεις έχουν λάβει μέρος στο Rozbrat:
συναυλίες, εκθέσεις, θεατρικά, διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια. Έχει
επίσης φιλοξενήσει πολλές συλλογικές πρωτοβουλίες, όπως την αναρχική
βιβλιοθήκη και εκδόσεις, το ελεύθερο ποδηλατικό εργαστήρι, διάφορες
αυτογνωσιακές πρωτοβουλίες, έναν αθλητικό σύλλογο, την κουζίνα Food not
Bombs και έναν χώρο για μουσικές πρόβες, ανάμεσα σε πολλά άλλα.

Η Rozbrat έχει φιλοξενήσει γενεές ακτιβιστών που έχουν παίξει
καθοριστικό ρόλο σε πολλές σημαντικές κοινωνικές κινητοποιήσεις.
Ακτιβιστές από την κατάληψη και την Αναρχική Ομοσπονδία του Poznan,
έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην προάσπιση των πιο ευπαθών κοινωνικών
ομάδων της πόλης μας. Έχουν υποστηρίξει έμπρακτα και έχουν οργανώσει
πολλές διαδηλώσεις για τα εργατικά, τους ενοικιαστές και για οικολογικά
θέματα. Ήμασταν εμείς εκείνοι που δημιουργήσαμε την συνέλευση για τους
ντόπιους ενοικιαστές. Εμείς αναδείξαμε το ζήτημα με τις παράνομες
εξώσεις, οργανώνοντας αποκλεισμούς κατοικιών, πετυχαίνοντας έτσι να μην
πετιούνται στον δρόμο, ανάπηροι, σοβαρά άρρωστοι, ηλικιωμένοι και
οικογένειες.  Ήταν στην κατάληψή μας όπου πριν 15 χρόνια έλαβαν μέρος οι
πρώτες συναντήσεις του σωματείου βάσης εργατών (ΙΡ). H Rozbrat έχει
υπάρξει αφετηρία πολλών κινητοποιήσεων σχετικά με την προάσπιση  των
πάρκων και χώρων πρασίνου της πόλης μας. 

Τέλος, έχουμε παρέχει οργανωτική, νομική και ηθική υποστήριξη σε
χιλιάδες θύματα του καπιταλισμού και του κρατισμού και έχουμε
υποστηρίξει και άλλες παρόμοιες ομάδες στην Πολωνία. Παλεύουμε να
δημιουργήσουμε ένα κίνημα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. Έχουμε
οργανώσει εκατοντάδες πορείες οι οποίες είχαν απήχηση σε ανθρώπους
ανεξαρτήτος θρησκείας, εθνικότητας ή χρώματος. Η κατάληψη έχει επίσης
εξυπηρετήσει είτε προσωρινά είτα μόνιμα, πολλούς άστεγους. 

Η κατάληψη Rozbrat γιορτάζει 25 χρόνια και είναι εδώ για να μείνει!
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