Checklijst affiniteitsgroepen
Kies een naam voor jou groep (een ongewoon woord, één met veel klinkers die
gemakkelijk uit te spreken is en niet misleidend is ).
Wissel jullie naam, adres en geboortedatums uit voor het geval er een arrestatie gebeurd
of je geblesseerd geraakt.
Bespreek jullie persoonlijke doelstellingen en motivaties.
- Waarom wil je deelnemen aan de actie?
- Wat hoop je eruit te halen?
Bespreek jullie ervaringen en jullie angsten
- Hoe sta je er fysiek en mentaal voor met de geplande acties?
- Is er iets specifieks die je moeilijk of gemakkelijk vindt?
- Wat boezemt je angst in over de actie/over mogelijke repressie?
Denk na over jou gedrag in bepaalde situaties
- Wat wil je samen in de actie doen, hoe ver wil je gaan?
- Hoe gedraag je jezelf tov de politie?
- Wat zal je doen als er politiehonden, paarden of waterkanonnen gebruikt worden?
- Hoe gedraag je jezelf bij ontruimingen door de politie?
- Zijn er situaties waarbij je beslist om de blokkade te verlaten?
- Zijn er situaties mogelijk waarbij je beslist om jou affiniteitsgroep te delen of op te
heffen?
- Hoe ga je om met mogelijkse repressie tijdens de actie?
Praat over elkaars noden
- Wat wens je elkaar toe?
- Wat zijn je persoonlijke grenzen voor de actie?
- Hoe moet jou affiniteitsgroep omgaan met jou verwachtingen en grenzen?
- Wat kunnen de groepsleden doen voor jou als je je niet goed voelt?
- Zijn er groepsleden die op geregelde basis medicijnen nodig hebben? Toon/leg uit
waar de andere groepsleden deze kunnen vinden in jou bagage.
- Bepaal welke twee (of drie leden) samen zullen blijven in elke situatie
(buddy’s/tandems). Als groepsleden dezelfde gender hebben dan is er een grotere
kans dat je samen kan blijven tijdens detentie.
Bepaal hoe je beslissingen neemt:
- Kom handsignalen overeen (toestemming, veto, richtingsindicatoren, “samenkomen
voor een discussie”,…
- Oefen snelle consensusgerichte beslissingsstrategieën in alledaagse situaties of in het
kamp (bv. gaan we om bier of gaan we slapen,…)
Denk na over welke leden welke taken zullen opnemen

-

-

Wie vertegenwoordigt de groep in het overleg met de delegaties/wie is
woordvoerder? (taken kunnen gedeeld worden tussen verschillende leden,
rotatiesysteem tussen de leden)
Met wie buiten jou affiniteitsgroep wens je te communiceren?
Wie heeft er een “first aid kit” en flessen me oogspoeling bij zich?

Denk na hoe je de blokkade aangenaam kan maken
- Neem je spelletjes mee? Of instrumenten of wil je op een andere manier creatief
bezig zijn?
Beslis over ontmoetingspunten om voor, tijdens en na de actie je affiniteitsgroep terug te
vinden.
- Welke plaats wil je in de vinger innemen? Vooraan, midden of achteraan.
- Waar wil je tijdens de blokkade zitten?
Schrijf het nummer van de legal team op jou lichaam (papier kan verloren gaan of in beslag
genomen worden).
Spreek een plaats en tijd af voor een aprés action meeting, waar volgende aan bod kan
komen:
- Hoe voelde je tijdens de actie en in jou affiniteitsgroep?
- Wat werkte goed, wat ging fout?
- Was er repressie of kan het nog volgen?

Love and rage 😊

