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Pada 29 Maret 2021 pihak kepolisian Belanda menggerebek pusat
penyimpanan data server nostate.net, menyita data server sebagai bagian
investigasi atas tindakan kriminal ‘terorisme’. Nostate.net adalah kolektif
yang menyediakan platform situs gerakan internasional bagi kelompok untuk
solidaritas tahanan, berbagai kampanye kolektif, situs anti-KTT, dan media
tanding kontra-informasi internasional. Situs yang menggunakan nostate.net
sebagai platform, yang secara signifikan menjadi target serangan represifitas
dari kepolisian Belanda diantaranya Anarchist Black Cross Berlin, Montreal
Counter-Info, Northshore Counter-Info, Act For Freedom Now! (saat ini coba
diaktifkan kembali noblogs.org https://actforfree.noblogs.org) dan
325.
Kami sebagai kolektif sadar bahwasanya ini bukan hanya sekedar penyerangan

oleh polisi Belanda, tetapi merupakan tindakan terkoordinasi dengan Unit
Penanggulangan Terorisme Inggris karena sehubungan dengan serangan represif
mereka yang baru-baru ini terhadap lingkaran anarkis di kawasan Inggris. Tidak
hanya mereka mengancam diri kita sebgai individu, namun baru-baru ini mereka
pun mengancam nostate.net, untuk munutup server. Bersamaan dengan tindakan
ini, mereka menuntut informasi diberikannya identitas siapa pun yang terlibat
dalam jaringan 325. Namun sejauh mana pihak kepolisian menyerang kami dan
siapa pun yang mereka curigai membantu kami bukanlah hal yang baru dan
mengejutkan bagi kami, kami telah melihat melalui sejarah, kekuatan negara
secara massif akan merepresi siapa pun yang berani berdiri dan melawan mereka.
Serangan represif ini mestinya dilihat sebagai serangan terhadap semua

orang dan tiap kontra-informasi di kalangan anarkis internasional. Dalam
kondisi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini dibarengi dengan tindakan
represif berbagai negara di seluruh dunia, tidak mengherankan bagi kami bahwa
mereka bekerja sama di tingkat internasional, tindakan represif baru-baru ini
terhadap kamerad anarkis Gabriel Pomba da Silva, melalui kerja sama Negara
Spanyol, Italia, dan Portugis, ini merupakan contoh yang jelas. Ingatan kita
kembali pada tindakan represi Indymedia di Jerman dan Yunani, serta belum
lama ini terjadi penangkapan kawan-kawan yang terlibat di Culmine, Parole
Armata dan Croce Nera Anarchica di Italia. Seiring berjalannya waktu, gerakan
anarkis internasional telah memiliki mode komunikasi untuk orang-orang yang
mengalami penyerangan melalui publikasi anarkis yang tak terhitung jumlahnya,
kawan-kawan ditangkap dan publikasinya disensor, bahkan dihancurkan, seperti
yang terjadi di masa lalu kepada Alfredo M.Bonnano’s ‘Armed Joy’ di Italia, serta
Conspiracy of Cells of Fire’s ‘The Sun Still Rises’ di Yunani.
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Tentunya bukan kebetulan bahwa serangan represif ini terjadi setelah publikasi
‘325 #12 – Against the Fourth and Fifth Industrial Revolutions’ baru-baru
ini. Publikasi yang kami rasa menyerang inti dari apa yang distimulasi oleh
negara dan kapitalisme, di masa lalu dan terlebih lagi sekarang, di balik kedok
pandemi Covid-19, yang merupakan rencana pembungkaman, penyerangan serta
perampasan segala hal yang dianggap menggangu. Serangan kepolisian untuk
sementara mempengaruhi distribusi publikasi kami, baik secara online maupun
fisik, namun itu tak akan bertahan lama dan gagal. Para teknokrat yang ingin
membentuk dunia kita menjadi masyarakat penjara yang termiliterisasi dengan
teknologi sedang diekspos, tidak hanya dari tiap individu tetapi juga serangan
yang sudah berkembang secara internasional terhadap infrastruktur mereka.
Inilah yang mereka takuti, bahwa ini bisa tumbuh dan inilah mengapa mereka
mengejar dan menyerang kita. Dari apa yang kami ketahui, polisi yang mencoba
memburu kami, mereka mengandalkan taktik penindasan lama mereka, mencoba
membuat orang lain mengadu dan menutup informasi tandingan. Sejak ‘Operasi
Rhone’ mereka bertujuan menyerang lingkaran anarkis di Bristol, mereka hanya
menangkap satu orang yang terlibat dalam serangan, tetapi tidak ada yang
bersangkutan dengan Federasi Anarkis Informal atau serangan anarkis lain yang
tak terhitung jumlahnya.
Sudah terlalu lama senyap di pulau konformitas ini, sementara dunia di

luar mulai terbakar lagi, bara api itu masih bercahaya dan kami merasakan
kehangatannya. Lebih dari sebelumnya ada kebutuhan mutlak untuk koordinasi
internasional antara tiap jaringan, untuk menyerang secara langsung mayat busuk
ini, yang mencoba untuk membangkitkan dirinya sendiri, memenjarakan kita
lebih jauh. Kontra-informasi adalah bagian integral dari koordinasi internasional,
agar memungkinkan mereka yang ingin bertindak demi kebebasan di dunia
ini untuk melihat sinyal keterlibatan dalam setiap bahasa dan cara yang
memungkinkan, untuk berbicara dalam satu bahasa pemberontakan dan anarki.
Harus ada re-energi dari jaringan kontra informasi internasional, agar sekali
lagi menjadi ancaman internasional, setelah serangan represif yang berusaha
mengisolasi anarkis dari satu sama lain, tidak hanya di seluruh dunia tetapi
bahkan secara lokal. 325 Kolektif terus bergerak di jalur yang sudah kami lalui,
bahkan sekarang kami melanjutkan proyek publikasi kami termasuk cetak ulang
‘325 # 12’, edisi baru yang yang memperluas isu ‘Dark Nights’. Mereka tidak
akan membungkam atau menghentikan kita dan kita akan mendapatkan milik
kita
Tentang situs web, kami belum tahu apakah akan kembali, sangat jelas bagi

kami bahwa jika kembali sebagai ‘325’, maka pihak berwenang akan segera
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menjadikannya target kembali. Ini juga berarti bahwa kami dapat membahayakan
platform mana pun di masa mendatang, serta menempatkan proyek kontra-
informasi dan pergerakan lainnya dengan risiko ditutup seperti yang terjadi pada
serangan represif baru-baru ini. Siapa yang tahu kemana semua ini akan terjadi?
Apa yang kita tahu adalah bahwa kita jauh dari kata mundur, tidak ada satu
langkah pun untuk mundur, dalam menghadapi musuh. Mungkin yang terbaik
adalah kembali ke cara tradisional, bertatap muka langsung, berbicara secara
nyata, serta berkonspirasi. Kami tidak mengatakan tidak akan kembali ke media
situs, juga tidak memanifestasikan kembalinya sebagai proyek baru, hanya waktu
yang akan memberi tahu.

Untuk saat ini, solidaritas mutlak kami kepada nostate.net & Bertindak untuk
Kebebasan Sekarang! Bersama dengan semua proyek kontra-info lainnya.
TAK ADA YANG SELESAI, PERJUANGAN BERLANJUT!
325 Kolektif
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