
FIGYELEM: Ez a kiadvány OKTATÁSI ÉS SZÓRAKOZTATÁSI 
célokból készült.
IGAZÁBÓL NE FOGLALJATOK EL SEMMIT. MOST PEDIG 
TAKARODJATOK VISSZA DOLGOZNI!



MIRE JÓ AZ ÉPÜLETFOGLALÁS?

Mi,  itt  az  Egyesült  Államokban  túl  sokáig  voltunk  gyávák.  Féltünk  a 
rendőröktől.  Féltünk  attól,  hogy  elveszítjük  a  munkánkat,  vagy  hogy 
kirúgnak az iskolából. Senki sem mer kockáztatni – senki sem kívánja 
senkitől, hogy kockáztasson – így a tiltakozások csekély létszámúak és 
hatástalanok.  A  békés  felvonulásokkal  és  gyűlésekkel  passzív 
szemlélőjévé válunk az elvileg saját akcióinknak. Arra bíztatnak, hogy a 
haragunkat és frusztrációnkat jelszavak skandálásával  és üvöltözéssel 
fejezzük ki, de egyébként tanúsítsunk önmérsékletet.

Az UCSC tüntetésen tiltakozók szeptember 24-én jelszavakat harsogtak 
és táblákat hordoztak ünnepélyesen, de amikor az úttesten keltek át, 
szépen  megvárták,  hogy  a  lámpa  zöldre  váltson.  A  sztrájkoló 
szakszervezetnek volt sztrájkvonala, de nem akadályozott meg senkit 
abban, hogy ezt a vonalat átlépjék. Ők pontosan tisztában voltak vele, 
hogy a legtöbb UC szakszervezet szerződése arra kényszeríti a tagjait, 
hogy törjék meg más szakszervezetek sztrájkvonalát (azaz törjék meg a 
sztrájkot).

Berkeleyben  ugyanezen  a  napon  tartottak  egy  gyűlést,  ahol 
megkérdezték  a  tiltakozókat:  "Mi  lesz  a  következő  lépésetek?" 
Ugyanakkor  sosem  tették  fel  nekik  a  nyilvánvaló  kérdést  -  "mihez 
kezdtek most?" Miért nem határoztok el egy azonnali akciót és hajtjátok 
végre azon nyomban? A szervezők arról  panaszkodnak, hogy minden 
sikeres találkozó után egyre kevesebben jönnek el; úgy tűnik, hogy azt 
hiszik, hogy a találkozó maga a cél.

A passzivitás fala csak is tettekkel rombolható le. Közben viszont arra is 
ügyelnünk  kell,  hogy  ne  váljunk  "aktivistákká".  Az  UC  kormányzói 
igazgatótanácsát  aktivisták  szakították  meg  szeptember  17-én. 
Túlkiabálták  Mark  Yudofot,  nem  voltak  hajlandóak  lecsendesedni,  és 
végül  rendőrök vitték  el  őket.  Ezek az önfeláldozó akciók okozhatnak 
némi  zavart  –  de  csak  pillanatnyilag.  Az  aktivisták  a  médiára 
támaszkodnak, hogy a sérelmeiket a nyilvánosság elé tárhassák, ahhoz 
viszont,  hogy magukra vonhassák a sajtó figyelmét,  a testületet kínos 
összetűzésekbe  kell  belerángatniuk.  De  a  hivatalnokok  nem  hülyék. 
Tudják, hogyan kell semlegesíteni ezeket az akciókat: egyszerűen nem 
mennek bele az ilyen konfrontációkba. Miután az  aktivistákat elcipelték 
a teremből, Yudof így reagált: a diákok joggal dühösek a tandíjemelés 
miatt, én magam is az vagyok.”

Ezek  a  problémáink,  amelyekkel  szembenézünk:  nem  pusztán  a 

megszorításokról  van  szó,  nem  csak  a  válságról,  ami  miatt  a 
megszorításokat  életbeléptették,  de  az  eszközeink  hatástalanságáról, 
amikkel harcolunk ellenük. Szükségünk lenne rá, de képtelenek vagyunk 
mozgalmat  építeni.  Az  emberek  csak  akkor  csatlakoznak  bármilyen 
kezdeményezéshez, ha ott látják az erőt, amely képes változást hozni. 
De  egy  mozgalom csak  akkor  képes  erre,  ha  vannak  emberek,  akik 
csatlakoznak hozzá. Így mindenki csak annyit tesz, amennyit az érdekei 
diktálnak:  tudomást  sem  vesznek  a  tiltakozásokról  és  csak  élik  az 
életüket. Egyszerűbb új munkahelyet keresni, mint arra időt pocsékolni, 
hogy  visszaszerezzük  a  régit.  A  gond  nem  az,  hogy  az  emberek 
nincsenek tudatába a saját érdekeiknek.

Az aktivisták azok, akik ezt képtelenek megérteni.

Minden  úgy  van  kitalálva,  hogy  ne  legyen  lehetőség  a  változtatásra. 
Lehetőségeket kaptunk a válság kezelésére és a megszorítások elleni 
küzdelemre. Végeérhetetlen találkozókon veszünk részt és szimbolikus 
akciókat tervezgetünk. Ezek nem érnek semmit. A probléma egyszerű: 
nincs olyan döntéshozó testület, ami képes lenne megadni nekünk azt, 
amit követelünk – különösen válság idején. A dékánok és kormányzók, 
akik a megszorításokat kezdeményezik mind az UC elnök alá vannak 
rendelve.  Ő pedig a kormányzói  igazgatótanács alá tartozik.  Ennek a 
testületnek a költségvetését a törvényhozás szabja meg. A törvényhozók 
kezét Kalifornia állam alkotmánya köti meg, amiben le van fektetve, hogy 
kétharmados többség kell az adóemelés elfogadásához.

Ezért el kell utasítanunk minden ajánlatot, és az értelmetlen tárgyalgatás 
helyett meg kell mutatnunk, hogy mindennek ellenére is van lehetőség a 
cselekvésre.  Ezért  nem  követelünk  semmit.  A  követelések  olyan 
hatalmat feltételeznek, ami képes teljesíteni ezeket. De mi tudjuk, hogy 
ilyen  hatalom nem  létezik.  Minek  csináljuk  végig  az  egész  tárgyalási 
cécót,  ha  úgy  is  tudjuk,  hogy  nem  nyerünk  vele  semmit,  legfeljebb 
semmitmondó engedményeket. A legjobb, ha minél előbb felismerjük a 
helyzetünket: az egyetlen hatalom, amihez fordulhatunk, az mi magunk 
vagyunk.

Többek  között  ezért  is  vetjük  el  a  képviselet  logikáját.  Nincs  az  a 
képviselet  -  legyen  az  bármennyire  is  karizmatikus  -,  amely  bármi 
fontosat is véghezvinne, kivéve, hogy megbénít bennünket. Képviseletek 
mellett  csak  passzív  nézők  lehetünk.  Saját  kezünkbe  kell  vennünk  a 
dolgainkat.  Egy óriási demonstráció csak akkor válhat önmagáért  való 
céllá,  ha  a  résztvevők  elkezdenek  önállóan  cselekedni;  amikor 
visszautasítják  a  vezetőket,  akik  "ésszerűségre"  vagy  a  "megfelelő 
pillanat" kivárására intenek.

Nem akarunk  tovább várni!  Nem engedhetjük  meg magunknak,  hogy 



tovább várjunk!

Ez a pamflett az azonnali  cselekvéshez ad útmutatót. Elmagyarázzuk, 
hogyan  foglaljatok  el  épületeket,  különös  tekintettel  az  egyetemekre. 
Nem  azért,  mert szerintünk  az  egyetemisták  különleges  szerepet 
töltenek be, vagy mert  a foglalás lenne az egyedüli  taktikai  lépésünk. 
Egyszerűen csak azért,  mert  az egyetemen vagyunk,  elfoglaltunk egy 
épületet és azzal kezdjük, amit már ismerünk.

Az épületfoglalás  világszerte elterjedt taktika az egyetemeken és más 
munkahelyeken.  1999-ben  a  hallgatók  elfoglalták  a  legnagyobb 
délamerikai egyetemet, a mexikói Független Nemzeti Egyetemet. 2006-
ban  egyetemeket  foglaltak  el  diákok  Franciaország  szerte,  hogy 
megtámadják  a  CPE módosítást  [első  munkaszerződés  -  kisebb  bér, 
nagyobb  kiszolgáltatottság].  2008-ban  az  alkalmazottak  elfoglalták  a 
Nyílászáró  Üzemet  Chicagoban.  2009-ben  a  munkások  elfoglalták  a 
Ssangyong  autógyárat  Dél-Koreában,  majd  két  hónapon  át  tartották 
magukat és állandó harcot vívtak a rendőrséggel.  Csak, hogy néhány 
példát említsünk a közelmúltból.

Gyakran bíráltak bennünket, hogy összeesküvő politikai kalandorokként 
viselkedünk,  és  minden  demokratikus  folyamatot  figyelmen  kívül 
hagyunk.  De  mi  már  láttuk  elégszer  ezeknek  a  folyamatoknak  az 
eredményeit. Soha nem arról van szó, hogy miután az emberek látják, 
hogy az aláírásgyűjtés és a politikai vitanapok kudarcba fulladnak, akkor 
lépnek  a  tettek  mezejére.  Inkább  elcsüggednek,  mert  a  kemény 
munkájuk semmit sem ért, és visszatérnek a mindennapi életükhöz. A 
következő  válság  alkalmával  új  emberek  lépnek  a  helyükre,  hogy 
demokratikusan elkövessék ugyanazokat a hibákat.

Már  jópárszor  átéltük  a  sikertelen  próbálkozások  ördögi  körét,  ezért 
keresünk most új utakat.

Mi arra számítunk, hogy amikor az emberek látják az akcióinkat, akkor 
ők  is  részt  fognak  venni  bennük.  Ha  egyszer  elég  emberünk  lesz, 
feladhatjuk ezt az földalattiságot. Nyíltan dönthetünk majd arról, hogy mit 
akarunk tenni. Tartsunk tiltakozó menetet és szálljunk meg követelések 
nélkül  egy adminisztrációs épületet? Vagy vonuljunk épületről  épületre 
megafonokkal, és hívjuk az utcára diákokat és a munkásokat? Esetleg 
gyűljünk  össze  a  campus  központjánál,  emeljünk  barikádokat,  és 
eltorlaszoljuk  a  bejáratokat?  Ezek  lényegesen  hatékonyabb  akciók  a 
jelképes tiltakozásoknál.

Mindenestre  tudjuk,  hogy  mozgalmunk  csak  akciókban  és  azok 
segítségével  tud  előrehaladni.  Nem  szabad  várnunk:  cselekedhetünk 
most  és  cselekedünk  később  is.  Ha  régen  a  taktikai  akciók 

megszervezése több időt  vett  igénybe,  az  azért  volt,  mert  komolyabb 
ellenféllel  kellett  szembenézni,  mint  egy  állami  egyetem  kétbalkezes 
igazgatósága.  Igazából  egyszerűen  azért  tartott  olyan  sokáig 
megszervezni az ilyen akciókat, mert sokan féltek megtenni.

Tiszteletben  tartjuk  ezeket  a  félelmeket,  ennek  ellenére  mindenkit 
bátorítunk,  hogy  lépje  át  saját  határait.  Mások  nem  akkor  fognak 
csatlakozni  a  mozgalomhoz,   amikor  a  tudatosságuk  egy  megfelelő 
szintet  ér  el,  hanem  amikor  belátják,  hogy  a  részvétel  megéri  a 
kockázatot.  Néhány  ember  úgy  érzi,  már  semmit  sem  veszíthet,  ők 
azonnal csatlakoznak. Mások pedig úgy, hogy nagyon is sokat, így ők 
majd  a  lehető  legutolsó  pillanatban  kapcsolódnak  be.  Bízunk 
egymásban, hogy mindenki tudja, mit kell tennie.

Akiket megismerünk – akik nincsenek úgy általában a változások ellen, 
mint az önjelölt vezetők, akik megbántódtak, mert az engedélyük nélkül 
történt  valami  –  nem  azért  kritizálnak  bennünket,  mert  túl  hamar 
cselekszünk, hanem mert jelentéktelen épületet foglalunk el. Számukra a 
válasz ez: nem vagytok egyedül  azzal  a vággyal,  hogy  kiterjeszzük a 
harcot. Keress meg minket! Minél többen vagyunk, annál több épületet 
tudunk elfoglalni és végül megszerezzük az egészt campust.

A campusok lezárása nem önmagában álló cél. Ha már demonstráltuk 
kollektív  hatalmunkat,  amellyel  megbéníthatjuk  az  egyetemet,  akkor 
majd el kell eldöntenünk, hogy mi legyen a következő lépésünk. Addigra 
más munkahelyeken is hasonló akciókat visznek végbe, és velük együtt 
döntünk. Pontosan tudjuk: ha megvan az esély rá, akkor habozás nélkül 
sztrájkba  lépünk.  Mindent  megteszünk  azért,  hogy  leromboljuk  ezt  a 
világot amilyen gyorsan csak lehet, és építsünk helyette itt és most egy 
olyat, amilyen világban élni akarunk:

EGY VILÁG
BÉREK NÉLKÜL,
FŐNÖKÖK NÉLKÜL,
ÁLLAMOK NÉLKÜL.



A foglalások általános elmélete
A  módszereinket  az  európai  foglalások,  illetve  a  legutóbbi  NYU 
Manhatteni  foglalás  tapasztalatai  alapján  alakítottuk  ki.  Amerikában 
három problémával  kell  szembenéznünk: 1.  Európában a törvénytelen 
megoldásoknak nagyobb támogatottsága van a lakosság körében (ott 
kevésbé  tartanak  az  emberek  a  rendőrségtől),  2.  a  diákok  nagyobb 
tiszteletet  vívtak  ki,  még  a  20.századi  antifasiszta  mozgalmakban 
betöltött szerepük miatt (és ugyanezen okból a rendőrséget ott inkább 
megvetik), 3. a diákélet sokkal átpolitizáltabb: a diákszövetségek nagy 
szerepet  kapnak,  tehát  lehetséges  nagygyűlésre  összejönni  a 
diákoknak(amikor a vezetőség nem tud cselekedni). Mi még csak most 
próbálgatjuk, hogy milyen lépéseket kell tennünk itt az USA-ban: minden 
foglalás  után  újragondoljuk  a  módszereinket,  tanulva  az  eddigi 
hibáinkból. Alkalmazzátok módszereinket a saját egyedi helyzetetekre!

Tervezzetek előre: Akár egy kis földalatti szervezet, akár egy megvadult 
tömeg  élén  készültök  épületet  foglalni,  érdemes  előzetes  tervet 
készíteni.  Térképezzétek fel az épületet.  Hány ajtót  kell  majd lezárni? 
Ezek  milyen  típusú  ajtók?  Mi  használható  fel  barikádemeléshez  az 
épületen  belül,  illetve  kívül?  Merre  lehet  menekülni?  Lehet-e  köveket 
gyűjteni, hogy megdobálhassátok a rendőröket?

Vonjátok be tömeget:  Mindig összecsődül  a bámészkodók,  téblábolók 
tömege,  amikor  rendőri  beavatkozás  történik.  Hasznos  lenne  őket az 
épület köré vonni, mielőtt rendőrség megérkezik. Így, amikor elkezdik a 
zsaruk saját barikádjaik felállítani, a tömeg nem kívül lesz a vonalaikon, 
hanem  rendőrök  és  közétek  szorul.  Szervezzetek  közös  találkozót  a 
tömeggel!  Ott  tájékoztassátok  őket,  hogy  az  épületfoglalás  rögtön 
megkezdődik,  vagy  ami  még  jobb,  bíztassátok  őket  az  épület 
elfoglalására és cselekedjetek is azonnal.

Felügyeljétek a kijáratokat: Amikor átnézitek az épületet, dolgozzátok ki 
annak a módját, hogyan nyitható meg a tér az érkezőknek, miközben a 
megszállás  folyik.  Találjátok  meg  a  módját,  hogy  lehessen  ki-be 
közlekedni a megszállt épületbe. A bejáratot ezért úgy zárjátok le, hogy 
könnyen  lehessen  nyitni,  majd  zárni.  Ha  közben  az  emberek  kint 
barikádokat  emelnek,  figyeljetek  rá,  hogy  ne  legyen  az  egyetlen 
bejáratotok túlságosan eltorlaszolva.

Nyissátok meg a teret: Az épületfoglalók között a legtöbb vita abból van, 
hogy  kiket  engedhetnek  be,  de  a  legjobb,  ha  minél  több  embert 
engedünk be: amíg megfelelően őrzitek a kapukat, kicsi az esélye, hogy 

felhígulnak  a  foglalók,  vagy  hogy,  megbízhatatlan  alakok  jutnak  be. 
Fontos,  hogy  mielőbb  beengedjetek  mindenkit,  a  zsaruk  ugyanis 
feloszlathatják  a  tömeget,  vagy  ami  még  valószínűbb,  hogy  a  tömeg 
magától is feloszlik, amikor a rendőrök elmennek..

Alakítsátok  át  a  helyszínt:  Amikor  elfoglaltok  egy  területet,  ne 
ragaszkodjatok az eredeti  rendeltetéséhez:  egy könyvtár  például  nem 
csupán  tanulásra  szolgálhat.  Formáljátok  át  a  helyeket:  szervezzétek 
meg  további  épületeket  elfoglalását  is,  építsétek  a  mozgalmat,  de 
közben érezzétek jól magatokat. Csináljatok egy kibaszott nagy bulit!

Az épületfoglalás  taktika  egy  teljeskörű  küzdelemben.  Semmi  értelme 
letartóztatásba  kerülni,  csak  hogy  bízonyítsatok.  Ha  minden  kötél 
szakad, meneküljetek!



Felderítés
Olyan központban található épületet  keressetek,  aminek erkélye  vagy 
nagy ablakai  (de nem a földszinten)  vannak.  Lehetőleg  legyen kevés 
ajtaja,  és  nehéz,  nagyméretű bútorzata.  Nem feltétlenül  kell  az egész 
épület: néha elég megszállni egy emeletet, vagy egy nagyobb termet, az 
épület  további  részeit  érintetlenül  lehet  hagyni.  Járjatok  utána  a 
tulajdonos  személyének,  és  aknázzátok  ki  az  esetleges  vitás 
tulajdonviszonyokat.  Bátran  foglaljatok  el  területet  a  "képviselőitektől": 
szakszervezetektől, hallgatói önkormányzatoktól stb.

Egy egyetem esetében az irodákat nehezebb megszállva tartani, mint az 
osztálytermeket vagy a diákok által  használt területeket, de nem ezért 
jobb  "célpontok".  Az  egész  egyetem  működését  próbáljátok leállítani. 
Ebből  következően,  egyszerűbb  az  órákat  szabotálni,  mint  a 
adminisztrátorokat  kirekeszteni  az  irodájukból  (főleg,  ha  otthonról 
dolgoznak).

Mikor a felderítést végzitek, legyetek diszkrétek, de körültekintőek. Hány 
ajtót  kell  eltorlaszolni  (keressetek  rejtett  ajtókat  és  vészkijáratokat)? 
Hogyan  néznek  ki  az  ajtók,  és  hogyan  nyílnak?  Vannak-e  az  ajtók 
közelében olyan szerkezeti elemek(csövek, rudak), melyek segítségével 
megerősíthethető a torlaszt? Miből  lehet barikádokat építeni? Vannak-e 
elérhető  mosdók?  Hozzáférünk-e  majd  folyóvízhez?  Van-e  mód  arra, 
hogy az ajtó kinyitása nélkül utánpótlást szerezzetek?

Jelöljétek  ki,  hogy  melyik  bejáraton  fogjátok  az  embereket  ki-  és 
beengedni,  mikor  már  az  épület  a  megszállásotok  alatt  áll.  Hogyan 
tudjátok biztosítani ezt az utat?

Ha lehetséges,  akkor  készítsetek képeket,  vagy legalább jegyzeteket. 
Csináljatok  képeket  a  menekülőutakról.  Nehezebb  ezekre  az  apró 
részletekre emlékezni (mindig sokkal nehezebb), mint hinnétek!

Kártyástelefonok. Az akció előtt szerezzetek be kártyás telefonokat, azaz 
eldobható,  nem  előfizetéses  mobilokat  (bentre,  kintre,  és  a 
médiakapcsolatnak  is).  Gondoskodjatok  róla,  hogy  mindenki  tudja  a 
megfelelő telefonszámokat.

Zárak. Akció előtt szerezzétek be azokat a zárakat, amikkel az ajtókat 
lereteszelitek. Vigyetek magatokkal többet, mint szükséges. Jól jön, ha 
az embereknek megjön a kedve egy másik foglaláshoz is.

Az ajtók lereteszelése
Az  ajtók  két  irányba  is  nyílhatnak  a  térbe,  amelyet  megszállás  alatt 
tartotok.  Csak  annyit  tehettek  azokkal  az  ajtókkal,  amelyek  befelé 
nyílnak, hogy elbarikádozzátok őket  úgy,  hogy tökéletetesen zárjanak. 
Több lehetőségetek is van azokkal az ajtókkal, amelyek kifelé nyílnak, a 
kilincsek működésétől függően. Itt van párt példa:

A "klasszikus" módszer



KLASSZIKUS MÓDSZEREK 
kábelzárak használatával:

Forgó kilincses ajtók. Hurkoljátok a kábel egyik végét az ajtókilincsre. A 
másik végét kössétek egy szerkezeti elemhez, vagy a másik kilincsre, ha 
van.

Rúdfogantyús ajtók. Ha nincs elég hely az ajtó és a rúd között, akkor 
használjatok  C-szorítókat  vagy  hevedereket.  Vagy  1.  hurkoljátok  át  a 
kábelt az ajtó és a kilincs közötti résen, VAGY 2. csavarjatok hevedert a 
rúd köré. Rögzítsétek a másik hurkot, vagy a heveder másik végét egy 
szerkezeti elemhez. Ha ilyen nem áll a rendelkezésre, akkor kötözzétek 
egy asztal köré.

Kilincs nélküli ajtók. Ezeket szinte lehetetlen anélkül biztosítani, hogy ne 
sérüljön meg az ajtó. Amennyiben ezek az ajtók nem az elfoglalt tér felé 
nyílnak, inkább kerüljétek el a használatukat [illetve az ilyen tereket].

A VADONATÚJ MÓDSZEREK 
teherautó-övekkel

Rúdfogantyús ajtók. Szerezzetek be teherautóöveket a helyi szerszámos 
boltokból. Olyat keressetek, ami legalább 3 méteres nejlon hevederrel és 
az egyik végén egy hozzákapcsolt acélcsattal rendelkezik. Vannak olyan 
csatok,  amelyek akár  500  kiló  terhelést  is  elbírnak.  Hurkoljátok  át  a 
hevedert az ajtó és a rúd közötti résen (vagy használjatok szorítókat) és 
a másik végét egy asztalon (vagy bármin, ami nagyobb kiterjedésű, mint 
az  ajtókeret).  Húzzátok  meg  olyan  szorosra  a  csattal  a  hevedert, 
amennyire csak lehetséges.

Amikor a zsaruk megpróbálják kinyitni az ajtót, az asztal nem fog átférni 
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a kereten, tehát az ajtó nem fog kinyílni. Ha jól csináljátok, akkor ezek az 
ajtók áthatolhatatlanok lesznek (hacsak a zsaruk nem tudják betörni az 
ablakot rajtuk, és úgy bejutni). Használjatok több övet is egy-egy ajtóhoz, 
és győződjetek meg róla, hogy nem lazák (ne feledjétek, hogy a nylon 
kicsit  megnyúlik,  ezért  rántsatok  párat  rajta,  majd  úgy  húzzátok 
szorosabbra).  A teherautóövek használatával  két  ember oda tud vinni 
egy asztalt az ajtóhoz, és le tudja zárni két perc alatt.

Figyeljetek  arra,  hogy  minden  ajtót  a  lehető  legszorosabban  legyen 
lereteszelve.  Ha  csak  egy  centire  is  ki  lehet  nyitni  őket,  a  zsaruk 
elvághatják  az  öveket.  Használjatok  karabinereket  a  reteszek 
összekötésére, hogy ne kelljen mindig szétszedni a zárat, amikor az ajtót 
kinyitjátok.  LEGYETEK  TALÁLÉKONYAK:  aknázzátok  ki  a  különböző 
kilincsek működésének lehetőségeit!

BARIKÁDOK 
ÉPÍTÉSE

Ha lehetséges, az ajtó mindkét építsetek 
barikádokat.

Belső  barikádok. Használjatok  nehéz 
bútorokat.  Egyenletesen  osszátok  szét 
ezeket  az  ajtók  mellett. Figyeljetek  rá, 
hogy a barikádok valóban megfeleljenek 
a  célnak.  Ne  építsetek  bele  olyan 
dolgokat,  amelyeket  túlságosan 
bonyolult kezelni, vagy törékenyek. Ha a 
zsaruk  kívülről  tolják  a  barikádot, 
szükségetek  lesz  arra,  hogy  vissza 
tudjátok lökni. Ne pakoljatok olyan bútorokat ki, amelyeket könnyen félre 
lehet  tolni,  ha  a  zsaruk  átjutnak  az  ajtón  (leszámítva  azt  az  esetet, 
amikor nincs más, amit használhattok). Ne használjatok [lock-boxokat] 
és ne láncoljátok magatokat oda semmihez az épületben.

Külső barikádok. A külső barikádokat a kinti csapatnak kell felépíteni, és 
utána  gyorsan  fel  kell  oszlania.  Használjatok  a  bejáratok  torlaszához 
kukákat, fákat, farönköket, drótkerítéseket, piknikasztalokat, luxusautókat 
és szemeteseket kővel megtöltve. Bizonyosodjatok meg róla, hogy a kinti 
csapat  is  tisztában  van  vele,  melyik  ajtókat  akarjátok  ellenőrzés alá 
vonni, hogy azokat ne barikádozzák el annyira.

Megjegyzés az élőláncokról. Az első foglalásunkkor emberi barikádokra 
támaszkodtunk.  Hatalmas  tömeg  gyűlt  a  megszállt  épület  köré,  akik 
egymásba  karoltak,  így  védték  az  ajtót.  Rájöttünk,  hogy  egy  rövid 
fenyegetőzés múlva a rendőrség magára hagyta a megszállt épületet (az 
adminisztráció  nem  akart  összetűzést).  Csak  pár  ember  maradt 
éjszakára,  főleg  azért,  mert  nem  volt  közvetlen  veszélye  a  rendőri 
támadásnak. Jobb lett volna a tömeget benttartani megszállt épületben. 
A belső barikádok megvédenek fizikailag. Minek is kényszerítsünk bárkit, 
hogy  kint  áldozza  fel  magát  feleslegesen?  Ha  lehetséges,  akkor  a 
tömeget  csak  az  első  konfrontációig  tartsátok  kint,  és  tereljetek  be 
mindenkit, amint a rendőrség távozik.

KÜLSŐ TÁMOGATÁS: JOGI CSAPAT
Lépjetek kapcsolatba  egy  ügyvéddel.  Vannak  olyan  ügyvédek,  akik 
szívesen nyújtanak  ingyenes  támogatást.  A legtöbbjük  találkozni  akar 
majd veletek, mielőtt az akciót kivitelezitek. Ha egy egyetemről van szó, 
akkor olyan ügyvédet keressetek, akinek van tapasztalata az egyetemi 
tárgyalásokban. Mindenki töltse ki előre a jogi nyilatkozatokat, és  adja 
meg a szükséges információkat egészségügyi állapotátról.

Jogi  támogató  csapat.  Legyen  olyan  külsős,  aki  lejegyzi  és  jelenti  a 
rendőri erőszakot. Legyen valaki, aki vonalas telefonkészülék közelében 
van, ha valakinek börtönben kell támogatást nyújtani. Minden résztvevő 
írja  a  karjára  a  börtönügyeleti  telefonszámot.  A személyigazolványon 
kívül ne tartsatok magatoknál nagyon mást, mert a letartóztatás során 
mindent el fognak venni.

Ismerjétek a jogaitokat.  Ne mondjatok semmit  a  rendőröknek,  csak  a 
neveteket és, hogy csak ügyvéd jelenlétében beszéltek.

Ellenállás a letartóztatás során. Ha egy rendőr megállít, akkor kérdezz 
rá,  hogy  letartóztatásban  vagy-e.  Ha  nem,  akkor  egyszerűen  sétálj 
tovább.  Ha  igen,  akkor  ne  állj  ellen,  mert  az  súlyosbítja  a  vádakat 
ellened.  Soha  ne  járuljatok  hozzá  az  átkutatáshoz.  Ne  válaszoljatok 
egyetlen  kérdésre  sem.  Ha  van  rá  lehetőség,  akkor  fussatok  el. 
Megjegyzés  kaliforniaiaknak.  A  személyazonosság  eltitkolása 
bűnelkövetés esetében súlyosbítja a vádakat. Ha maszkot viseltek, akkor 
az feleljen meg az első módosításnak (legyen ráírva valamilyen jelszó, 
vagy hasonló).



KÜLSŐ TÁMOGATÁS: ELSŐSEGÉLY 
CSAPAT
Medikusok. Legyen medikus mind az épületen kívül, mind azon belül. A 
medikusoknak tisztában kell  lennie az egyes résztvevők egészségügyi 
adataival (allergia,  gyógyszeres  kezelések).  Tartsák  maguknál  az 
elsősegély csomagokat. A következőket kell náluk lenni  kint és bent is: 
víz,  védőszemüveg,  gumikesztyű,  szigetelőszalag,  sebtapasz,  géz  és 
egyéb  kötszerek,  hidrogén  peroxid,  magnézium-hidroxid,  neosporin 
(bakteriális fertőzések ellen), aszpirin, benadril (általános allergia elleni 
gyógyszer), erős vitamintartalmú italporok. A benttartózkodók viseljenek 
kényelmes  ruhát,  futásra  alkalmas  cipőt,  és  hosszú  ujjú  felsőt.  NE 
viseljenek kontaktlencsét, olaj-alapú sminket, és olyan dolgokat, amiket 
könnyű megragadni. Mivel börtönbe is kerülhettek, ezért ne használjatok 
tamponokat.

Paprika-spray:  Tisztítsátok  ki  a  szemet  magnézium-hidroxid  és  víz 
keverékével.

Könnygáz:  Takarjátok  el a  szátokat  vizes  ruhával,  és  viseljetek 
védőszemüveget.

KÜLSŐ TÁMOGATÁS: MÉDIA CSAPAT
Ez  nem  egy  jelképes  akció,  de  így  is  szükséges  felállítani  médiával 
foglalkozó csapatot.

Sajtóközlemények.  Mielőtt  a  foglalást  bejelentitek,  készítsetek elő egy 
nyilatkozatot.  Tartalmazza az érzéseiteket,  de arra is figyeljetek,  hogy 
benne legyen a tetteitek logikus magyarázata, mert sokan tudni akarják 
majd, hogy miért is csináljátok ezt az egészet. Kerüljétek a formalitást a 
kommunikációban.  Hagyjátok az  embereket,  hogy  a  saját  módjukon 
fejezzék ki magukat. Legyenek segítőitek, akik elkészítik és terjesztik az 
akció röplapjait.

Média csapat. Jelöljetek ki egy vagy több embert, akik a kívülről tartják a 
kapcsolatot a médiával. Ne feledkezzetek meg annak hangsúlyozásáról, 
hogy  a  média  csapat  küldöttje  és  nem  pedig  hivatalos  képviselője  a 
foglalóknak. Alternatív médiák, mint pl. az Indybay lehetővé teszi, hogy 
magatok tegyétek közzé az eseményeket. Csináljatok egy email fiókot és 
egy honlapot a foglaláshoz. Minden információ legyen könnyen elérhető. 
Ne használjátok privát email fiókokat.

Média  kapcsolat  és  a  benttartózkodók.  Senkinek  nem  szabad  túl 
láthatónak  lennie  a  foglalók  között,  nehogy  vezetőknek  tűnjenek.  Ne 
adjon bentről senki se telefonos vagy hasonló interjúkat, és csak annyi 
információt fedjetek fel magatokról, amennyi feltétlenül szükséges.

EGYÉB SZERVEZÉSI FELADATOK
Gyűjtsétek  össze  a  telefonszámokat,  hogy  legyen egy  tömeges  sms-
küldési lehetőség, ha a rendőrség rajtatok üt.

Vigyetek ellátmányt. Előfordulhat, hogy már az első pár órában elvisznek 
titeket. Ne csomagoljatok túl sok mindent. Leginkább csak némi ételt, és 
vizet  (amennyiben  nem  fértek  hozzá  folyóvízhez)  és  elsősegély 
felszereléseket vigyetek magatokkal. Pakoljatok több zárat is, kábelt és 
kötözőövet,  mint  amennyire  közvetlenül  szükségetek  van.  Kizárólag 
biztonságos, tiszta laptopot használjatok, mert a rendőrség a rajtaütés 
során  el  fogja  kobozni  a  holmijaitokat.  Ha  sikeretek  van,  akkor  az 
emberek fognak hordani  nektek kiegészítő ellátmányt:  ételt,  cigarettát, 
takarókat, stb..

Osztozzatok mindenben. Az elfoglalt épületben nincs magántulajdon.

Lépjetek  túl  a  korlátaitokon.  Odabent  nincs  jelentősége  a  társadalmi 
státusznak, sem a beosztásnak.

Ha van rá lehetőség, akkor írjatok le mindent, amit csak tudtok arról, amit 
csináltok. Vezessetek naplót a napi eseményekről az utókor számára.

Mielőtt  távoztok  az  épületből,   bizonyítéknak készítsetek  képeket  az 
épületről, ha lehet.

Használjátok az elfoglalt teret szerveződésre. Most hogy már a tiétek az 
épület,  ki  lehet használni  további  foglalások  és  más  akciók  kiindulási 
pontjaként.  Ez  lehet  egy  gyülekezőhelye  a  kiábrándult  és  dühös 
embereknek.  Hívjatok  el  az  ismerőseiteket,  akik  becsapottnak  érezik 
magukat, hogy segítsék harcotokat.

A munkánk  sosincs  befejezve.  Minden  foglalásnak  az  a  célja,  hogy 
növekedjen, terjeszkedjen és végül visszafordíthatlanná váljon.

Foglaljatok el mindent kibaszott épületet!



UTOLSÓ GONDOLATOK: NINCS 
JÖVŐNK!
A foglalás előtt a kollektívánk tagjai meg voltak győződve, hogy a zsaruk 
szinte abban a pillanatban eltávolítanak minket, amint elfoglaljuk a teret. 
De nem ez történt. A győzelem mámora a kollektívát megzavarta. Mivel 
nem tudtuk,  hogy mit  csináljunk,  két  életforma közé szorultunk:  egyik 
oldalon a kapitalizmussal, a másikon a megszállással, ami megszakította 
a dolgok normális menetét. Bár kiépítettünk szolidáris kapcsolatokat, és 
őrült partikat nyomtunk, de képtelenek voltunk további taktikai akciókkal 
terjeszkedni.  Nem szabad elfelejtenünk, hogy mindig lesz mit tennünk, 
meg kell akadályoznunk, hogy semmivé legyen az, amit eddig elértünk. 
Soha ne álljatok meg az úton!

Összefoglalva, csak  magunkkal  szemben  vannak  követeléseink: 
kitartóan kritizálni, és tanulni a múltunk hibáiból.  "Elbukni újra,  elbukni 
jobban."

---

Nem  vagyunk  csoport.  Nem  vagyunk  szervezet.  A csoportok  inkább 
elvek  és  ideálok  homályos  viszonya  alapján  definiálják  magukat, 
mintsem  kézzelfogható  cselekedeteken  keresztül.  A  csoportok  előre 
felállítanak  egy  csomó  paramétert,  hogy  "hogyan  kéne  csinálni", 
alárendelve az egyén akaratát a csoportnak és  vezetőinek.

Mi  barátok  vagyunk.  A  barátságunk  politikai  természetű.  A  tetteink 
tartanak össze, kollektívan a célunk felé irányítanak minket: meghódítani 
a metropoliszt, és átalakítani a sajátunkká. A foglalás csupán az egyik 
módja,  hogy erős szolidaritást  építsenek az előtte  atomizált  egyének. 
Ezzel  szemben a  csoport  a  hivatalos  vezérkarával  csak újratermeli  a 
látvány-cselekvést,  az  aktivizmust,  kompromisszumok árán hajlandóak 
részt venni a harcunkban és lekorlátozzák az autonóm tevékenységet a 
múlt  egyfajta  színházára,  ahelyett,  hogy  azzal  foglalkoznának,  ami 
éppen  most  történik.  Mi  nem  leszünk  többé  nézők,  hanem  végre 
cselekszünk.

ELŐRE!

NE KÖVETELJETEK SEMMIT!

FOGLALJATOK EL MINDENT!
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