Manifest Tatu Circus València 2022
El Tattoo Circus va naixer el 2007 a Roma amb la colaboració de diversos espais okupats que treballen temes
anticarcelaris.
Pensaren que sería interesant unir a persones que tatuaren, anellaren, tocaren música o feren circ per a travès
d’aquestes activitats recolzar d’alguna forma a les persones preses y a la volta recolzar la crítica radical a les
presons i al sistema que les sustenta.
Al llarg dels anys s’ha repetit aquesta experiència tant a Itàlia com en altres ciutats europees i llatinoamericanes,
arribant el primer Tatu Circus a València enguany.
El Tattoo Circus és una trobada anual enfocada a la captació de diners per al suport a presxs o projectes antirepressius, mitjançant la realització de tatuatges, pírcings, escarificacions o qualsevol altra forma de modifcació
corporal, així com xerrades, menjadors vegans, concerts, exposicions i tallers que acompanyen d’un contingut
polític a aquesta activitat. Tot el diners sempre anirà íntegrament a lluita pro-presxs, tant en finançament de
projectes d’aquest tipus, suport a companyes empresonades i escapolides, multes provinents de lluites, etc. Tota
l’organització del Tattoo Circus és assembleària i horitzontal. Ningú rep cap mena de remuneració per res. S’apel•la
a la solidaritat i a la col•laboració de qui es decidisca implicar. El sentit de la trobada no gira entorn del tatuatge ni
els pírcings. La seua base és la lluita contra les presons i contra la repressió. No gira entorn de l’estètica, sinó que el
seu motor i fi és ser una activitat en pro de la solidaritat revolucionària.
Tots els beneficis del Tatu Circus València aniran destinats a la lluita contra les presons: Ja siga per a pagar
advocats, per a tema antirepressiu o directament a les preses. Volem un món sense presons i sense justícia
punitivista; per tant, volem destruir totes les condicions estructurals i específiques que fan necessària aquesta
forma industrial de control social que és la presó. Mort a l'estat i a tota forma d’opressió.
Organitzem aquest esdeveniment sense la venda d'alcohol per voler posar una línia roja a la forma de fer en
general la nostra militància i concretament de com volem finançar la lluita anticarcelària. En un context en el qual
la major part de la gent empresonada ho està per qüestions que han de veure amb la droga, no veiem cap sentit a
treure benefici de la venda d'alcohol, al costat de altres motius com que el consum d'alcohol siga com a pretext per
a generar comportaments abusius i de merda en general, o que l'horari de l'esdeveniment no siga el més nocturn
per a la venda massiva d'aquestes begudes, i finalment per evidenciar que estem en un espai polític en el que
necessitem de tota la nostra capacitat física i mental per a fer front a les opressions de la nostra vida diària. Com a
oferta alternativa, oferim una bona carta d'infusions i sucs per al goix de la gent.
En aquest espai volem remarcar la necessitat de generar un espai més segur, sen-se comportaments masclistes i
d’odi a les persones trans, a les putes i a la gent LGTBI. Sabem que encara que diguem que són els nostres espais,
moltes vega-des predomina la presència masculina en els llocs i rols de poder, amb dinàmi-ques pròpies del
cisheteropatriarcat, prou difícils de trencar. Necessitem es-pais públics a on les companyes, dones, trans, no
binàries, putes, mariques i bolleres puguen portar la veu i ser també protagonistes polítiques en la vida diària i en
la lluita contra la dominació.

