Inicijativa Protiv političke represije u Rijeci

Ako se pitate kako vi koji ovo čitate možete pomoći?
Prenošenjem ovih informacija, organiziranjem akcija
podrške tokom ročišta o kojima ćemo obavještavati
javnost, vršenjem različitog društvenog pritiska na
lokalnu vlast, sudstvo i policiju u Rijeci, te samim
dolaskom na javna suđenja kao čin podrške Zorani i
Eugenu.

Ne vidimo zašto bi trebali pristati na ovakav tretman
policije, pogotovo u zemlji gdje je pola milijuna ljudi
nezaposleno (od toga većina mladih) i gdje ljudi koji su
proveli svoj život radeći moraju kopati po kantama za
smeće i tako se snalaziti u životnoj bijedi.
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Poštovani prijatelji, u nastavku ćemo vam opisat
pokušaj kriminalizacije socijalnih prosvjeda od strane
vlasti u Rijeci, kazneni postupak u kojem se nalaze naši
prijatelji, incident policijskog nasilja nakon prosvjeda i
repove koje je ta represija iza sebe ostavila.

Optužnica je apsurdna jer je cijeli događaj započeo
napadom policijskog službenika u civilu (zamaskiranog
u “huligana”) na Eugena s leđa, čupajući ga i trgajući mu
jaknu, na što je njegova djevojka Zorana uz prijatelje,
poznanike i ostale prosvjednike reagirala instinktivno i
zaštitnički. Policija je sama stvorila psihotičnu atmosferu,
napadajući s leđa, ne predstavljajući se i ne tražeći
nikakve dokumente. Policija s druge strane navodi kako
je predočila svoje iskaznice i značke, tražeći od njih
osobne iskaznice prije cijelog incidenta ‐ što je
bezobrazna laž i čemu ćemo se odlučno suprotstaviti.

Prisiljeni smo pokrenuti Inicijativu Protiv političke
represije u Rijeci kako bi podržali Zoranu (kojoj prijeti 2
godine uvjetne) i Eugena (kojemu prijeti 8 mjeseci
zatvora). Mi smo obitelj, prijatelji i ljudi koji dijele
njihovu socijalnu borbu. Dakako, podržati inicijativu i biti
dio nje ne znači da svodimo ovo na “osobnu stvar”,
upravo suprotno, promatramo ovaj napad na naše
prijatelje na političkoj razini i protivimo se političkoj
represiji kao takvoj, nad kime god se odvijala.
Uz to što su napadnuti od strane policije u civilu nakon
prosvjeda 01.3.2013. (prosvjeda protivljenja privatizaciji
javnih dobara i rezanju socijalnih prava), sada su u
kaznenom postupku u kojem je Općinsko državno
odvjetništvo u Rijeci podignulo optužnicu. Eugena se
tereti za nanošenje teških fizičkih ozljeda (!?) i prisilu
prema policijskom službeniku (zbog čega mu prijeti 8
mjeseci zatvora), a Zoranu za prisilu prema policijskom
službeniku (za što joj prijeti 2 godine uvjetne kazne).
Pod prisilom se misli na to da Zorana i Eugen nisu htjeli
otići s osobama koje su ih napale ne predstavljajući im
se kao policajci, a teške tjelesne ozljede je slomljen prst
policajca.
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Cijela stvar se pokušava svesti na slomljeni prst
policijskog službenika (kojeg je najvjerojatnije sam sebi
slomio – što samo demonstrira s kolikom je snagom
vezivao lisičine), dok se istovremeno pokušava maknuti
u stranu i prešutjeti kršenje protokola policije u
vlastitome postupanju (ne predstavljanje, ne
objašnjavanje razloga uhićenja, ne upoznavanje uhićenih
s njihovim pravima…), silu koja je provedena nad našim
prijateljima, ozljede koje su pretrpjeli Zorana (masnice
po cijelom tijelu i psihički šok) i Eugen (oštećenje živca
na palcu) prilikom samog uhićenja, psihička
maltretiranja i uvrede u policijskoj postaji i cijelo
zastrašivanje prosvjednika zbog njihovog protivljenja
privatizaciji javnih dobara (šume, vode, otoci itd.) i
protivljenja socijalnim rezanjima. Ali, zahvaljujući tome
što smo organizirani i solidarni istina će doći na vidjelo, a
za Zoranu i Eugena ćemo zahtijevati slobodu i pravdu
sve dok se ovaj apsurdni proces ne prekine u potpunosti.
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