ERMITTLUNGSAUSSCHUSS (EA)
Grupa pomocy prawnej- ustala miejsce pobytu zaaresztowanych- pośredniczy w znalezieniu adwokata
O czym musisz myśleć przed demonstracją albo akcją:
• Weź ze sobą ważny dowód osobisty, paszport, wizę albo pozwolenie na pobyt.
• Weź ze sobą drobne i kartę telefoniczną.
• Weź ze sobą ubezpieczenie zdrowotne i 10 euro na wypadek pomocy medycznej.
• Weź ze sobą apteczkę pierwszej pomocy i lekarstwa dla ciebie niezbędne.
• Napisz aktualny numer telefonu grupy EA.
• Weź ze sobą coś do pisania.
•
•
•
•
•
•

Zostaw niepotrzebne rzeczy w domu: Weź tylko to, co jest dla ciebie niezbędne na demonstracji.
Dla informacji: Posiadanie przedmiotów, chroniących ciało (np. kaski itp.)oraz posiadanie broni
także masek jest w Niemczech zakazane. Bądź więc ostrożny!!!
Na demonstracji nie ma miejsca na narkotyki i alkohol. Posiadanie i spożywanie naraża ciebie i
innych.
Zostaw kalendarz, notes z telefonami, zdjęcia w domu.
Koniecznie wykasuj wszystko z komórki.
Zrezygnuj z soczewek kontaktowych i tłustych kremów.

O czym musisz myśleć podczas demonstracji albo akcji:
• Zastanów się, co mówisz na demonstracji; Wśród uczestników zawsze są też tajniacy.
• Nie rób zdjęć i nie nagrywaj na kamerę video osób i akcji.
• Nie idź na demo sam; także w drodze na nią i z powrotem.
• Kiedy policja zatrzyma kogoś: Napisz jej /jego nazwisko i imię, datę urodzenia, miejsce
zameldowania i narodowość i przekaż grupie EA.
• Zwykli ochroniarze nie mają praw policyjnych (nie mogą cię np. wylegitymować)
Kiedy zostaniesz zatrzymany:
• Krzycz do otaczających cię ludzi swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zameldowania i
narodowość
• Powiedz policji nie wiecej jak tylko imię i nazwisko, miejsce zameldowania, datę urodzenia,
miejsce urodzenia i narodowość.
• Poza tym nic nie mów!!!!
• Nie składaj zeznań. Masz prawo milczeć. Komisariat, samochód policyjny i cela nie są miejscem
do rozmów! Obciążasz tym tylko siebie i innych!
• Nic nie podpisuj!
• Żądaj od policji informacji o powodach zatrzymania.
• Spróbuj skontaktować się z grupą EA i poinformuj ją o miejscu zatrzymania twojego i innych.
• Wnoś sprzeciw w przypadku wstępnych czynności policyjnych ( zdjęcia, odciski palców, waga,
znaki szczególne ciała itp.) i w przypadku pobrania próbki DNA, także gdy nie odnosi to żadnego
rezultatu. W żadnym wypadku nie zgadzaj się na dobrowolne pobranie próbki DNA (śliny,
włosów i komórek).Nic nie podpisuj!
• Najpóźniej muszą cię wypuścić pod koniec następnego dnia albo doprowadzić cię przed
sędziego/sędzinę.
• Kiedy masz wrażenie, że zbyt szybko nie wyjdziesz to najpóźniej w momencie, kiedy doprowadzą
cię przed sędziego/ sędzinę żądaj i nalegaj na adwokata. Grupa EA pomoże ci znaleźć adwokata.
Przed sędzią/ sędziną masz prawo milczeć. Nie mów nic!
Po wypuszczeniu:
• Skontaktuj się od razu z grupą EA także wtedy, gdy wcześniej nie miałaś/eś z nią kontaktu, być
może zrobił to ktoś za ciebie.
Ermittlungausschuss na obozie

