Κέντρα Συντονισμού

Convergence Centers

Πέρα από τα κάμπινγκ που θα οργανωθούν για τη φιλοξενία διαδηλωτών θα λειτουργήσουν 3
Κέντρα Συντονισμού στο Βερολίνο, το Αμβούργο και το Ρόστοκ.
Αποστολή των Κέντρων Συντονισμού
- φιλοξενία ξένων διαδηλωτών πριν και μετά τη Σύνοδο Κορυφής του G8
- εξοικείωση-ενημέρωση για τις δράσεις που θα λάβουν χώρα
- δυνατότητα δικτύωσης και διαλόγου μεταξύ διαδηλωτών
- διοργάνωση εργαστηρίων για διάφορα θέματα
- παροχή νομικής και ιατρικής βοήθειας
Πρόγραμμα λειτουργίας Κέντρων Συντονισμού
- Berlin 21.5. - περίπου 1-2 εβδομάδες μετά τη Σύνοδο
- Hamburg 25.5. - 10.6.2007, στη Rote Flora
- Rostock 25.5. - 2.6.2007

ﬁght G8! - ﬁght capitalism!
,,Áóöáëþò ç óýíïäïò ôïõ G8 åßíáé Ýíá óýìâïëï, ìéá óõãêåêñéìÝíç
åéêüíá åíüò áöçñçìÝíïõ êïéíùíéêïý êáé ïéêïíïìéêïý ìïíôÝëïõ.
Åí óõíôïìßá, ç óýíïäïò áðü ìüíç ôçò åßíáé Ýíá èåáôñéêü ìÞíõìá.
ÁëëÜ êáé åìåßò ìðïñïýìå íá óôåßëïõìå Ýíá ìÞíõìá!
Ðñïåñ÷üìáóôå áðü äéáöïñåôéêïýò ðïëéôéêïýò êáé êïéíùíéêïýò ÷þñïõò,
Ý÷ïõìå äéáöïñåôéêÝò êáôáâïëÝò êáé ïñÜìáôá,
êáèþò åðßóçò êáé äéáöïñåôéêÞ óôñáôçãéêÞ êáé ôáêôéêÞ.
Ãéá áõôïýò áêñéâþò ôïõò ëüãïõò ç óýíïäïò ðñïóöÝñåé ôç äõíáôüôçôá
óýíáøçò åðáöþí êáé äéêôýùóçò ìå óõíôñüöïõò áðü üëï ôïí êüóìï.
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá áõôÞò ôçò äéáäéêáóßáò èá äåßîïõìå óôïõò éó÷õñïýò ôçò
ãçò ôçí áëëçëåããýç áëëÜ êáé ôçí ïñãÞ ìáò.
Ïé åêðñüóùðïé êáé ïé êõâåñíþíôåò èá äéáðéóôþóïõí
üôé åìåßò äåí èá ãßíïõìå ïýôå õðÞêïïé, ïýôå äéáìåóïëáâçôÝò.
Êáé ó’ áõôü äåí èá ìáò åìðïäßóåé êáíÝíá ôåß÷ïò!”

απόσπασμα από τη διακήρυξη του Διεθνούς Αντιφασιστικού Μπλοκ
www.ﬁght-g8.de.vu
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Οδηγίες της «Κόκκινης Βοήθειας»

για το δικαίωμα στη διαδήλωση και για τη στάση της αστυνομίας
στις διαδηλώσεις για διαδηλωτές (όχι μόνο) από το εξωτερικό

Μονοπώλιο εξουσίας και επιθέσεις του αστυνομικού κράτους

Πολλές από τις ακόλουθες πληροφορίες για την τακτική της γερμανικής αστυνομίας μπορούν να
γίνουν ευκολότερα κατανοητές εάν μελετήσουμε προσεκτικά την αστυνομική ιδεολογία που κρύβεται
πίσω από την τακτική της. Το κύριο χαρακτηριστικό της αστυνομικής πρακτικής βασίζεται στο
λεγόμενο κρατικό μονοπώλιο άσκησης εξουσίας.
Συνεπώς μόνο το κράτος (στο εσωτερικό με τη μορφή της αστυνομίας) μπορεί να εμφανίζεται
οπλισμένο και να ασκεί ψυχολογική βία εναντίον όλων όσων δεν σέβονται νόμους και κανονισμούς.
Όλοι οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα να φέρουν οπλισμό, να φορούν προστατευτικές ενδυμασίες
και να αμύνονται από την αστυνομία. Η παράβαση των παραπάνω επιφέρει ποινές. Ενώ λοιπόν
οι αστυνομικοί έχουν το δικαίωμα να φέρουν οπλισμό (πυροβόλα όπλα και γκλοπ), να είναι
προφυλαγμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (πανοπλία, κράνος, ειδικά υποδήματα, ασπίδα) και
να επεμβαίνουν σε πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις, οι διαδηλωτές, αντίθετα, τίθενται σε
μειονεκτική θέση μέσα από νόμους, διαταγές και απλές «προδιαγραφές» για τις διαδηλώσεις που
θεσπίζονται κατά περίπτωση.
Σε όλα όσα ακολουθούν δεν θα πρέπει να λείψει η γενική οδηγία ότι η επέμβαση της αστυνομίας
εξαρτάται επίσης από τους εκάστοτε πολιτικούς συσχετισμούς. Έτσι βλέπουμε να μετακινούνται
άνθρωποι από μπλόκα σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία χωρίς περαιτέρω άσκηση βίας από την
αστυνομία, σε άλλα χρονικά σημεία όμως βλέπουμε να διαλύονται μπλόκα με τη χρήση γκλοπ
και παραλάϊζερ. Σε κάποιες διαδηλώσεις δεν τίθεται θέμα «κουκούλας», σε άλλες όμως μπορεί
να προκύψουν συλλήψεις μόνο και μόνο επειδή φοράει κανείς γυαλιά ηλίου και καπελάκι. Αυτή η
διαφορετική αντιμετώπιση από την πλευρά της αστυνομίας μπορεί να εξηγηθεί από πρωτοβουλιακές
εκτιμήσεις διμοιριών, από ανώτερες εντολές, από την κακή τους διατροφή, από προβλήματα στην
προσωπική ζωή των επικεφαλής, και από άλλους πολλούς λόγους! Αυτοί οι λόγοι παραμένουν 100%
ανεπηρέαστοι από την επιρροή των διαδηλωτών.
Εξίσου σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι παρά τις απειλές καταστολής της αστυνομίας να μην
ενδώσετε στις πιέσεις για τις μορφές διαμαρτυρίας και αντίστασης και να αντιμετωπίσετε συλλογικά
και αλληλέγγυα την αστυνομική βία.

Μερικοί σημαντικοί νομικοί κανόνες

Υποχρέωση κατοχής ταυτότητας
Στη Γερμανία ο καθένας/καθεμία είναι υποχρεωμένος/-η από το νόμο να έχει πάντα μαζί του
προσωπικά έγγραφα με φωτογραφία (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο), έτσι ώστε σε ενδεχόμενο
έλεγχο η αστυνομία να μπορεί να διαπιστώσει την ταυτότητα του ατόμου ακόμη και χωρίς αφορμή ή
άλλη υποψία. Σε περίπτωση που το άτομο δεν έχει μαζί του κανένα προσωπικό έγγραφο, δεν είναι
ασυνήθιστο να μεταφερθεί προσωρινά στο τμήμα και να κρατηθεί εκεί μέχρι και 12 ώρες. Για να
αποφύγουμε την πολύωρη αυτή στέρηση ελευθερίας είναι προς όφελός μας να έχουμε πάντα μαζί
μας έγγραφα.
Απαγόρευση χρήσης «κουκούλας»
Από το τέλος της δεκαετίας του ’80 ισχύει στη Γερμανία η λεγόμενη «απαγόρευση χρήσης
κουκούλας» σε διαδηλώσεις. Η απαγόρευση αυτή αφαιρεί το δικαίωμα από τους διαδηλωτές να
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επιχειρείται από τους ισχυρούς μας βρίσκει συνολικά αντίθετους (ξεπερνώντας τις όποιες διαφορές
του χώρου που διέπουν τη θεώρηση και την πρακτική του). Ενθαρρύνουμε όλους για τη συνέχιση
του αγώνα και την επίτευξη των στόχων μας.

Η αλληλεγγύη είναι ένα όπλο!
(Φεβρουάριος 2007)
Επικοινωνία με την Κόκκινη Βοήθεια:
Rote Hilfe e.V.
Γενική Επιτροπή
Τ.Θ. 3255
37022 Göttingen
Τηλ: 0551-7708008
Fax: 0551-7708009
bundesvorstand@rote-hilfe.de
www.rote-hilfe.de
[σ.Μ.: Σημείωση των Μεταφραστών]
Ο όρος ”Linke,, μεταφράστηκε ως «ριζοσπαστικός χώρος».

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ G8

κρύψουν το πρόσωπό τους με τη βοήθεια ενδυμάτων. Ωστόσο, σε διαδηλώσεις κρίνεται λογική η
προσπάθεια απόκρυψης του προσώπου από τις συνήθεις βιντεοσκοπήσεις της αστυνομίας αλλά
και ως προστασία από τις ομάδες βιντεοσκόπησης των νεοναζιστών της αντι-Αντίφα. Η αστυνομία
χρησιμοποιεί συχνά την παραβίαση του νόμου περί «κουκούλας» ως αφορμή για να χτυπήσει βίαια
και στοχευμένα σε μία διαδήλωση και να προχωρήσει σε συλλήψεις μεμονωμένων ατόμων. Το τι
ακριβώς ισχύει ως «χρήση κουκούλας» ποικίλει από περίπτωση σε περίπτωση και φυσικά εξαρτάται
από τους πολιτικούς συσχετισμούς δυνάμεων σε μία διαδήλωση.
Σε περίπτωση χρήσης αντιανεμικού κράνους (μοτοσικλέτας) ή αντιασφυξιογόνας μάσκας δεν
υπάρχει καμία ανοχή από την πλευρά της αστυνομίας. Σε περίπτωση χρήσης γυαλίων ηλίου σε
συνδυασμό με μαντήλι λαιμού/κασκόλ/καπέλο/σκούφο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για επέμβαση
της αστυνομίας λόγω παραβίασης του νόμου περί «χρήσης κουκούλας». Σε περίπτωση χρήσης
περούκας, ψεύτικης γενειάδας, χρωματισμού προσώπου, μουτσούνες του George W. Bush ή του
Frankenstein ή λευκής μάσκας η αστυνομία μπορεί να επέμβει αν κριθεί απαραίτητο. Ιδιαίτερα σε
δράσεις όπως ο «στρατός κλόουν» ή το «θέατρο δρόμου» θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι από πριν
για κάθε ενδεχόμενο. Ακόμη και η μεταφορά υλικών για «χρήση κουκούλας» μπορεί να είναι αρκετή
για την αστυνομία για να προχωρήσει σε συλλήψεις. Παρεμπιπτόντως, οι αστυνομικές δυνάμεις
έχουν δικαίωμα να αποκρύπτουν τα πρόσωπά τους-και βέβαια γίνεται εκτενής χρήση αυτού του
προνομίου.
Απαγόρευση χρήσης στολής
Στη Γερμανία απαγορεύεται να εμφανιστεί κανείς ένστολος σε μία διαδήλωση. Το τι ακριβώς
θεωρείται «στολή» εναπόκειται πρακτικά στην κρίση της κατά τόπους αστυνομίας. Δεν απαγορεύεται
μόνο η εμφάνιση με μία κλασσική στολή (π.χ. στρατιωτική) αλλά μπορεί να απαγορευτεί ακόμη και
η εμφάνιση με ομοιόμορφη περιβολή, π.χ. με πανωφόρια ίδιου χρώματος. Και αυτό εναπόκειται
φυσικά στην κρίση της αστυνομίας κατά περίπτωση.
Απαγόρευση οπλισμού
Απαγορεύεται να εμφανιστεί κανείς οπλισμένος σε διαδηλώσεις.
Ο κατάλογος των αντικειμένων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως
«όπλα» είναι μεγάλος. Φυσικά περιλαμβάνει κάθε είδος πυροβόλων
όπλων, μαχαιριών (συμπεριλαμβανομένων του σουγιά και του
μαχαιριού κουζίνας), παλούκια, βόμβες μολότωφ και παρόμοια
εργαλεία. Επίσης ως «όπλα» χαρακτηρίζονται τα πυροτεχνήματα,
το παραλάϊζερ, το CS-Gas-Spray, οι πέτρες, οι σαΐτες, οι σιδερένιες
αλυσίδες, τα προστατευτικά γάντια (π.χ. γάντια ενισχυμένα με άμμο για
αθλητική/αστυνομική χρήση), γκλοπ, κάθε είδος φιάλης, τενεκεδένιες
συσκευασίες αναψυκτικού, πιστόλια κρότου, κλπ.
Στην περίπτωση των κονταριών σημαίας ή πανώ η αστυνομία επιχειρεί συχνά να κατασκευάσει
κατηγορίες «χρήσης όπλου» εάν αυτά ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο μήκος ή διάμετρο. Επίσης στη
Γερμανία μπορούν να θεωρηθούν ως «όπλα» οι μπότες με εξωτερικό μεταλλικό έλασμα. Δεν είναι
λίγες οι φορές που εξαιτίας αυτής της πραγματικότητας προσάγονται διαδηλωτές σε διάφορα σημεία
κράτησης.
Παθητικός οπλισμός
Πίσω από τον χαρακτηρισμό του «παθητικού οπλισμού» κρύβεται ένα νομικό κατασκεύασμα με
το οποίο καθίσταται παράνομη οποιαδήποτε αυτοάμυνα απέναντι στις επιθέσεις της αστυνομίας.
Ενώ οι αστυνομικοί διαθέτουν πλαστική πανοπλία και φορούν κράνος, οι διαδηλωτές χάνουν τη
δυνατότητα αποτελεσματικής προστασίας από τραυματισμούς που προκύπτουν από τη χρήση

ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
www.resistance2003.gr
áíïéêôÝò åêäçëþóåéò

Σάββατο 21 Απρίλη, ώρα 7 μ.μ.

Nosotros (Θεμιστοκλέους 66)-Εξάρχεια, Aθήνα

Δευτέρα 23 Απρίλη, ώρα 8 μ.μ.

Ξάνθη, Πολυτεχνική σχολή (αμφ. ΠΡΟΚΑΤ)

Τρίτη 24 Απρίλη, ώρα 8 μ.μ.

Στέκι Βαβυλωνίας (Μακρυγιάννη 17)-Καμάρα, Θεσσαλονίκη

Τετάρτη 25 Απρίλη, ώρα 8 μ.μ.
Γιάννενα

Σάββατο 28 Απρίλη, ώρα 8 μ.μ.
Πάτρα

��������
����������������

ANTIAUTHORITARIAN MOVEMENT (GREECE) www.resistance2003.gr
ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚ
Antifaschistische Linke International (Göttingen), Autonome Antifa Magdeburg, Autonome Antifa Hannover, Autonome
Antifa Leverkusen, Autonome Linke Hamburg, Organisierte Autonomie Nürnberg, Antiauthoritarian Movement (Greece),
Gipfelblockade (Schweiz), Rod Ungdom (Copenhagen), Class War London, AFA Stockholm, SCALP-Reﬂex Paris, SCALP www.ﬁght-g8.de.vu
Lyon, SCALP Mulhouse, Coordinadora Antifascista de Madrid, Coordinadora Antifeixista Intercomarcal (Valencia)
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εκδήλωσης, γεγονός που δεν είναι απολύτως σύννομο. Ο υπεύθυνος της διαδήλωσης ευθύνεται
για όλη την εξέλιξη της εκδήλωσης και οφείλει να ανακοινώσει με μεγάφωνα τις προδιαγραφές που
έχει επιβάλλει η αστυνομία και να απαιτήσει το σεβασμό τους. Σε περίπτωση που η κατάσταση
οδεύει σε κλιμάκωση, τότε ο υπεύθυνος οφείλει να ανακοινώσει τη διάλυση της εκδήλωσης και
να απομακρυνθεί από εκείνο το σημείο. Τότε μόνο παύει να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τα
γεγονότα. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει πλέον η «στήριξη» της αστυνομίας προς την εκδήλωση
και η συμμετοχή σε μια διαλυμένη (όπως και σε μια απαγορευμένη) πορεία συνιστά παραβίαση
του νόμου περί δημόσιας τάξης. Έτσι, θα πρέπει να αποτολμάται η διάλυση της πορείας μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις.
Όροι πραγματοποίησης διαδηλώσεων
Η αστυνομία και γενικότερα το κράτος
διαπρέπει τα τελευταία χρόνια στην
επινόηση περιοριστικών και εν μέρει
αυθαίρετων όρων για την πραγματοποίηση
διαδηλώσεων. Η παράβαση αυτών των
όρων μπορεί να επιφέρει την διάλυση
της διαδήλωσης ή να προκαλέσει την
επέμβαση της αστυνομίας μέσα σε αυτήν.
Συνήθεις όροι που εκδίδονται από την
αστυνομία προκειμένου να επιτραπεί η
πραγματοποίηση μιας διαδήλωσης είναι:
Απαγόρευση πλευρικών πανώ, απαγόρευση «ηχορύπανσης» [σ.Μ.: λόγω χρήσης ντουντούκας] ή
ρύθμιση της έντασης αυτής, καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των μπλοκ μιας πορείας,
μήκους πορείας (προκειμένου να μπορεί η αστυνομία να διασπά ευκολότερα ένα μπλοκ), απαγόρευση
χρήσης πανώ συγκεκριμένου μεγέθους, απαγόρευσης χρήσης σκοινιού στα άκρα ενός μπλοκ, κ.α.
Το πρόβλημα με τους περισσότερους όρους που επιβάλλονται στις διαδηλώσεις είναι το γεγονός
πως αυτοί γνωστοποιούνται μόλις 48 ώρες πριν την πραγματοποίηση της διαδήλωσης. Έτσι,
οι διοργανωτές της διαδήλωσης δεν έχουν χρονικά περιθώρια για καταγγελία των όρων που
επιβάλλονται.
Απαγόρευση συγκεντρώσεων
Εκτός από τις γνωστές απαγορευμένες περιοχές γύρω από κοινοβούλια και κυβερνητικά κτίρια
στις οποίες οι διαδηλώσεις είναι πάντοτε απαγορευμένες, ολόκληρα σημεία της πόλης μπορούν
να κηρυχθούν απαγορευμένες περιοχές για διαδηλώσεις. Αυτό μπορεί να ισχύσει για λίγες μέρες
ή εβδομάδες όταν κρίνεται έτσι η τήρηση της «δημόσιας τάξης και ασφάλειας». Κάθε συνάθροιση
που θα πραγματοποιηθεί εντός των απαγορευμένων σημείων και που θα χαρακτηριστεί από την
αστυνομία ως «διαδήλωση», θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα αντίστοιχα μέτρα καταστολής
(συλλήψεις, πρόστιμα) που αρμόζουν σε μια απαγορευμένη συγκέντρωση.

Απέναντι σε όλα αυτά μόνο η αλληλεγγύη βοηθάει!

Όπως βλέπουμε, το αστικο-καπιταλιστικό κράτος δίνει πολλές δυνατότητες στην αστυνομία για την
πάταξη των κοινωνικών και πολιτικών διαδηλώσεων. Μέσω των επιλεκτικών συλλήψεων το κράτος
επιδιώκει την παραδειγματική τιμωρία του ριζοσπαστικού χώρου.
Αυτή η στρατηγική βασίζεται στην απομόνωση συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων του ριζοσπαστικού
χώρου ή γενικά της κοινωνίας. Η «Κόκκινη Βοήθεια» απαντά σε αυτήν την απόπειρα απομόνωσης
και διάσπασης με την αρχή της αλληλεγγύης. Η διάσπαση και η τρομοκράτηση του κινήματος που
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γκλοπ. Ως «παθητικός οπλισμός» χαρακτηρίζονται κυρίως τα κράνη (και τα κράνη ποδηλάτου), οι
πανοπλίες κάθε είδους (περικνημίδες, προστατευτικά αγκώνα, κ.α.), τα γυαλιά κάθε είδους και οι
αντιασφυξιογόνες μάσκες.
Ένα μπλοκ διαδηλωτών όπως αυτό των tute bianche (Λευκές Φόρμες) που εμφανίστηκε στη
Γένοβα το 2001 (με πλήρως εξοπλισμένους διαδηλωτές) [σ.Μ.: ή όπως αυτό που συγκρότησε η
Αντιεξουσιαστική Κίνηση SALONIKA 2003 στο Ν. Μαρμαρά] είναι προς το παρόν αδιανόητο για τη
γερμανική πραγματικότητα.

Συχνά μέτρα καταστολής

Συνοριακοί έλεγχοι και απαγόρευση εισόδου στη χώρα
Βαδίζοντας προς τη Σύνοδο Κορυφής του G8 θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας την όξυνση
των ελέγχων στα σύνορα και τα αεροδρόμια. Λόγω της δυνατότητας αντλλαγής προσωπικών
δεδομένων σε διεθνή επίπεδο δεν είναι απίθανο να παρεμποδιστεί η είσοδος σε ακτιβιστές που
είναι «φακελωμένοι» από την αστυνομία. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα να ταξιδέψει κανείς με όσο
το δυνατό «υπεράνω όποιας υποψίας» εμφάνιση ή κατά μικρές ομάδες με διακριτική εμφάνιση.
Άνθρωποι από κράτη εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν σε κάθε περίπτωση ισχύουσα βίζα. Πολίτες της
Ε.Ε. εάν ρωτηθούν μπορούν να απαντήσουν πως ψάχνουν για δουλειά στη Γερμανία (ή εργάζονται
ήδη). Η πολυδιαφημιζόμενη ελευθερία μετακινήσεων εντός της Ε.Ε. αφορά αποκλειστικά σε εργασία
και παροχή υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση για διαδηλώσεις (βλ. επίσης την παράγραφο για τις
Απελάσεις)! Σε διαφορετική περίπτωση οι πολίτες της Ε.Ε. μπορούν να παραμείνουν στη Γερμανία
έως και 3 μήνες ως τουρίστες.
Για τα άτομα που θα αντιμετωπίσουν σχετικά προβλήματα θα υπάρχει ειδικός τηλεφωνικός
αριθμός νομικής υποστήριξης. Υπάρχει δυνατότητα παροχής βοήθειας σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο
τηλεφωνικός αριθμός θα γνωστοποιηθεί καθώς πλησιάζουν οι μέρες για τη σύνοδο του G8. Εάν
υπάρξει συνεργασία με αντίστοιχες πρωτοβουλίες νομικής βοήθειας που λειτουργούν στο εξωτερικό,
θα γνωστοποιηθεί ο τηλεφωνικός αυτός αριθμός πριν την αναχώρηση των διαδηλωτών προς τη
Γερμανία.
Έλεγχος προσωπικών στοιχείων και σωματικός έλεγχος
Σύνηθες μέσο της καθημερινής καταστολής από την πλευρά της
αστυνομίας ενάντια στο ριζοσπαστικό χώρο αποτελούν οι έλεγχοι
ατόμων ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποψία. Σκοπός των
ελέγχων είναι η καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικά συστήματα
και το φακέλωμα αγωνιστών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανάκληση
δεδομένων. Κατά τους ελέγχους είναι δυνατή η αναζήτηση σε τσέπες
και ρούχα και η κατάσχεση αντικειμένων. Ο σωματικός έλεγχος
επιτυγχάνεται με σωματικό ψηλαφισμό στον οποίο προβαίνει
αστυνομικός του ίδιου φύλου.
Προειδοποίηση για αποπομπή από το χώρο
Ένα πολύ διαδεδομένο μέσο της αστυνομίας είναι η αποπομπή
από το χώρο. Έτσι απαγορεύεται (με χρονικό και χωροταξικό όριο)
η παραμονή ατόμων σε συγκεκριμένους δημόσιους ή ιδιωτικούς
χώρους.
Ο χώρος για τον οποίο ισχύει η απαγόρευση μπορεί να οριστεί από την αστυνομία με αρκετά μεγάλη
ευελιξία. Καθώς η αποπομπή από το χώρο ανακοινώνεται προφορικά και όχι γραπτά, η αστυνομία
μπορεί να κινηθεί όπως επιθυμεί για την εφαρμογή μιας τέτοιας διαταγής. Όποιος δε σέβεται τη
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διαταγή αυτή (π.χ. εάν εξακολουθήσει να βρίσκεται στο χώρο αυτό ή εάν επανεμφανιστεί), υπάρχει ο
κίνδυνος της προσαγωγής. Έτσι, προτείνεται εξ αρχής η ενημέρωση για τη διαταγή περί αποπομπής
από το χώρο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος προσαγωγής.
Σύλληψη
Η βασική μορφή στέρησης της ελευθερίας είναι
η (προσωρινή) σύλληψη η οποία αιτιολογείται
με την υπόνοια της διάπραξης ποινικού
αδικήματος ή γενικά της παράβασης της
νομοθεσίας. Συνεπώς η σύλληψη προκύπτει
κατά κανόνα κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας
πολιτικών δράσεων, ενώ η απελευθέρωση
πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι
τη 12η βραδινή ώρα της επόμενης ημέρας.
Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση που ο
ανακριτής διατάξει προφυλάκιση, γεγονός που
συνηθίζεται σε σοβαρά αδικήματα.
Στην περίπτωση αλλοδαπών εκτός Ε.Ε. υπάρχει αυξημένος ο κίνδυνος για προσαγωγή και έπειτα για
απέλαση. Χαρακτηριστική κατηγορία στις πολιτικές διαμαρτυρίες είναι η διατάραξη κοινής ησυχίας.
Μια τέτοια πράξη συνιστά αιτία κράτησης, εάν επιτευχθεί μετά από απαγορευμένες ή διαλυμένες
συγκεντρώσεις. Δεν είναι απαραίτητη μία καταδίκη για να αιτιολογηθεί μία κράτηση. Το Τμήμα
Αλλοδαπών διαθέτει μεγάλο πεδίο κρίσης προκειμένου να διαπιστωθεί η διάπραξη μιας τέτοιας
πράξης. Ανάλογα με τις συνθήκες, το κατηγορητήριο είναι αρκετό για την κράτηση με σκοπό την
απέλαση ενός ατόμου. Υπάρχει ο κίνδυνος της εσπευσμένης ολοκλήρωσης της διαδικασίας (βλ.
παρακάτω), προκειμένου να εξασφαλιστεί μια καταδίκη ακόμη και απέλαση. Επίσης ένας αλλοδαπός
μπορεί να υποστεί κράτηση και, τελικά, απέλαση ακόμη και εάν έχει διαπράξει για πρώτη φορά
κάποιο αδίκημα. Σύμφωνα με τη διακρατική συμφωνία της Βιέννης οι πολίτες εκτός Ε.Ε. έχουν
δικαίωμα να ειδοποιήσουν την αντίστοιχη πρεσβεία. Σε διαφορετική περίπτωση η αστυνομία, ο
εισαγγελέας και το δικαστήριο παρανομούν.
Προληπτική Κράτηση
Στο περιθώριο ή κατά την έναρξη μεγαλύτερων διαδηλώσεων, οι ακτιβιστές υφίστανται συχνά
προληπτικούς ελέγχους και κρατούνται με τη διαδικασία της προληπτικής κράτησης επειδή η
αστυνομία υποθέτει ότι υπάρχει κίνδυνος διάπραξης αξιόποινων πράξεων. Αυτή η τακτική αφορά
κυρίως σε άτομα για τα οποία τηρείται φάκελος στην Ασφάλεια για παλαιότερες υποθέσεις τους.
Στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας των κατασταλτικών μηχανισμών μπορεί να προκύψει ακόμη
και ανταλλαγή στοιχείων και δεδομένων μεταξύ χωρών. Η διάρκεια της προληπτικής κράτησης
ρυθμίζεται διαφορετικά από κρατίδιο σε κρατίδιο. Στο κρατίδιο Mecklenburg-Vorpommern [σ.Μ.:
όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του G8] προβλέπεται κράτηση μέχρι 10 ημέρες, όταν η
αστυνομία κρίνει πως υπάρχουν ενδείξεις για διάπραξη αξιόποινων πράξεων, για την απλή όμως
απώθηση του «κινδύνου», ο «ύποπτος» κρατείται μόνο για 3 ημέρες (αν και η ομοσπονδιακή
αστυνομία έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε κράτηση έως και 4 ημερών). Η προσαγωγή (όπως
επίσης και η Αποπομπή από το χώρο) επιτρέπεται σύμφωνα με το αστυνομικό δίκαιο να διαρκέσει
τόσο όσο προκύπτει από την «επικινδυνότητα». Κατόπιν τούτου δεν συντρέχει λόγος για κράτηση.
Επείγουσα διαδικασία/αυτόφωρο
Στο γερμανικό ποινικό δίκαιο υπάρχει η δυνατότητα εκδίκασης υποθέσεων με τη λεγόμενη αυτόφωρη
διαδικασία. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή ο υπόδικος μπορεί να μεταφερθεί στο ακροατήριο
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ποινικοποίηση συμπεριφορών.
Όποιος φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί τις δραστηριότητες της αστυνομίας μπορεί να εμπλακεί σε
αντιπαράθεση με αυτήν. Αν και είναι απολύτως σύννομο να βιντεοσκοπεί κανείς τις αστυνομικές
ενέργειες, οι μπάτσοι δεν επιθυμούν τη βιντεοσκόπηση του προσώπου τους και επεμβαίνουν με τη
δικαιολογία της «ατομικής προστασίας» με σκοπό την αυτοδικία (αφαίρεση του φιλμ, καταστροφή
κάμερας). Αυτό μπορεί να συμβεί τόσο σε διαδηλωτές, όσο και σε δημοσιογράφους, αν και στους
τελευταίους υπάρχει μεγαλύτερη επιείκεια. Αξίζει να έχει λοιπόν κανείς μαζί του μια δημοσιογραφική
ταυτότητα. Άλλωστε συνηθίζεται η κατάσχεση φιλμ στο περιθώριο των διαδηλώσεων προκειμένου
να χρησιμοποιηθούν αυτά στην ποινικοποίηση των διαδηλωτών.
Περικύκλωση διαδηλώσεων
Ακόμη και σε περίπτωση ελάχιστων παραβάσεων του
νόμου περί συναθροίσεων ή πιθανότητας διασάλευσης
της δημόσιας τάξης η ηγεσία της αστυνομίας μπορεί
να διατάξει την περικύκλωση ομάδας ακτιβιστών ή
ολόκληρης της πορείας. Υπάρχουν δύο διαφορετικές
μορφές τακτικής της αστυνομίας: Πρώτον, μια πυκνή
περικύκλωση εξυπηρετεί στο να παρεμποδιστούν άτομα
στην προσπάθειά τους να μπουν στην πορεία ή να την
εγκαταλείψουν. Αυτή η τακτική δεν είναι σύννομη αφού
έτσι παρεμποδίζεται το δικαίωμα διανομής φυλλαδίων
και προβολής των πανώ της πορείας, γεγονός βέβαια
που δεν ενοχλεί καθόλου την αστυνομία. Αρκετές φορές
η πορεία αναγκάζεται να προχωρήσει με τη συνοδεία
αστυνομικών που την έχουν περικυκλώσει. Δεύτερον,
η περικύκλωση μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε
μαζική προσαγωγή ατόμων μέσα από την πορεία αφού
υποτίθεται πως μπορεί να διαπραχτούν αξιόποινες
πράξεις.
Οι ακτιβιστές θεωρούνται σύνολο ατόμων που τελεί υπό κράτηση και δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν
το σημείο στο οποίο είναι για αρκετό διάστημα. Δεν είναι ασυνήθιστη η βιντεοσκόπηση της
περικυκλωμένης πορείας προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία ατόμων που είχαν συλληφθεί
παλαιότερα. Συνηθίζεται επίσης η καταγραφή στοιχείων όλων των ατόμων και η υποβολή μηνύσεων
ενώ η περικύκλωση λύεται σταδιακά.

Μερικές πληροφορίες στο δικαίωμα συναθροίσεων

Υποχρέωση δήλωσης μιας διαδήλωσης
Στη Γερμανία οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις θα πρέπει να δηλώνονται στο Τμήμα 48 ώρες πριν
τη δημόσια προπαγάνδισή τους. Στην αίτηση απαιτείται η αναγραφή θέματος/αφορμής, ημερομηνίας,
χρόνου πραγματοποίησης, τόπου, δρομολογίου καθώς επίσης και του ονόματος του υπεύθυνου της
εκδήλωσης (του πραγματικού ονόματος!). Συνήθως ο υπεύθυνος είναι και αυτός που δηλώνει και
την εκδήλωση. Οι πολιτικές συγκεντρώσεις δεν πρέπει να δηλώνονται μεν υποχρεωτικά λόγω της
νομοθετικά κατοχυρωμένης ελευθερίας συναθροίσεων, αλλά οι αρχές αλλάζουν συχνά τους όρους
πραγματοποίησης μιας εκδήλωσης π.χ. με τη μεταφορά της σε λιγότερο κατοικημένες περιοχές ή την
έκδοση γελοίων προδιαγραφών. Οι αυθόρμητες πορείες που προκύπτουν μετά από κάποια αφορμή
δεν πρέπει να δηλώνονται. Παρόλαυτά η αστυνομία ζητάει πάντα το όνομα του υπεύθυνου της
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Riotcops (ΜΑΤ)
Εδώ και λίγα χρόνια στα περισσότερα κρατίδια λειτουργούν οι λεγόμενες «μονάδες εξασφάλισης
αποδεικτικού υλικού και συλλήψεων» (BFE) και άλλες παρόμοιες μονάδες. Πρόκειται για μικρές
εξειδικευμένες μονάδες που δρουν σε μικρές ομάδες εκπαιδευμένες για διαδηλώσεις. Κάθε
τέτοια ομάδα BFE συνοδεύεται από ένα συνεργείο βιντεοπροβολών. Σε «ιδανικές περιπτώσεις»
βιντεοσκοπούνται οι αξιόποινες πράξεις προκειμένου να στηριχτεί το κατηγορητήριο σε επιλεγμένα
άτομα που συμμετέχουν σε μια διαδήλωση. Οι μονάδες BFE δρουν σχετικά αυτόνομα και ευέλικτα
και είναι ιδιαίτερα βίαιες. Είναι εξοπλισμένες με Tonfa (γκλόπ αμερικανικής αστυνομίας) και με
προστατευτικές επενδύσεις και γάντια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάλλιστα και ως
αντικείμενα κρούσης.
Επέμβαση ελικοπτέρων
Τα ελικόπτερα χρησιμοποιούνται σε μεγάλες διαδηλώσεις για τρεις λόγους:
1. βιντεοσκόπηση,
2. γρήγορη μεταφορά μονάδων επέμβασης,
3. παραγωγή θορύβου (τρόμου) και απόσπαση προσοχής.
Το τελευταίο σημείο συχνά υποτιμάται. Οι έλικες παράγουν μεγάλο θόρυβο και έτσι δυσχεραίνεται
η επικοινωνία μεταξύ των διαδηλωτών στο έδαφος. Η αστυνομία χρησιμοποιεί ελικόπτερα για αυτό
το σκοπό σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. επεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία, εκκενώσεις). Η εμπειρία
δείχνει πως τα ελικόπτερα χρησιμοποιούνται και για ψυχολογικό πόλεμο, π.χ. όταν πετούν τα βράδια
πάνω από κάμπινγκ διαδηλωτών.
Χρήση νεραντλιών
Οι νεραντλίες χρησιμοποιούνται για τη διάσπαση και
τη διάλυση συναθροίσεων. Στο νερό που εκτοξεύεται
μπορεί να προστεθεί ακόμη και δακρυγόνο υγρό.
Χρήση χημικών όπλων
«Αυτό που απαγορεύει ο πόλεμος, επιτρέπεται στο
εσωτερικό της χώρας». Το γερμανικό ομοσπονδιακό
κράτος ενεργεί σύμφωνα με αυτή την αρχή, όταν
πρόκειται για χημικά όπλα. Ωστόσο η χρήση χημικών
όπλων απαγορεύεται με βάση διεθνείς συνθήκες τις
οποίες υπέγραψε και η Γερμανία.
Για την αντιμετώπιση του «εσωτερικού εχθρού» χρησιμοποιούνται από την αστυνομία διάφορες
μορφές χημικών όπλων, όπως το CN-Gas και το CS-Gas, καθώς και σπρέι πιπεριού.Χρησιμοποιείται
επίσης και δακρυγόνο σε διάφορες μορφές, είτε με χειροβομβίδα, είτε με ειδικό εκτοξευτήρα.
Δακρυγόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ανάμιξη με νερό στη νεραντλία (αύρα) ή με ειδικά
κανόνια νερού.
Το σπρέι πιπεριού προτιμάται ιδιαίτερα από την αστυνομία, υπάρχουν πολλές μονάδες καταστολής
που είναι εξοπλισμένες με αυτό και το χρησιμοποιούν χωρίς φειδώ. Δεν αποφεύγουν βέβαια να
ψεκάζουν κατευθείαν στο στόμα, στη μύτη και τα μάτια.
Αστυνομικές κάμερες και βιντεοσκοπήσεις
Η βιντεοσκόπηση των διαδηλώσεων ανήκει ουσιαστικά στις πρακτικές της γερμανικής αστυνομίας.
Την πρακτική αυτή επιτελούν από τη μία ειδικά αστυνομικά οχήματα με εγκατεστημένες κάμερες,
από την άλλη χρησιμοποιούνται κάμερες χειρός. Επίσης συνηθίζεται η χρήση κρυφής κάμερας από
αστυνομικούς με πολιτικά ή βιντεοσκοπήσης από ελικόπτερο. Μπορεί κανείς λοιπόν να συμπεράνει
ότι σε μεγάλες και διεθνείς διαδηλώσεις η βιντεοσκόπηση χρησιμεύει στην εκ των υστέρων
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αμέσως μετά τη σύλληψή του και να καταδικαστεί. Οι προϋποθέσεις για μια τέτοια διαδικασία είναι να
υπάρχει μια απλή υπόθεση και ξεκάθαρο αποδεικτικό υλικό. Εάν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις
τότε το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση. Η νομιμοποίηση μιας τέτοιας διαδικασίας σχεδόν
αποκλείεται. Μπορούν να εξεταστούν επίσης μάρτυρες και να στηριχτεί έτσι μια καταδίκη. Θα πρέπει
οι άμεσα εμπλεκόμενοι να αρνηθούν μια τέτοια διαδικασία, έτσι οι «αποδείξεις» δεν θα έχουν καμία
ισχύ! Παρουσία δικηγόρου προβλέπεται όταν υπάρχουν πιθανότητες για φυλάκιση διαρκείας για
περισσότερους από 6 μήνες. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι
αλλοδαποί έχουν δικαίωμα για εκδίκαση της υπόθεσής τους στη μητρική τους γλώσσα.
Απελάσεις
Οι αλλοδαποί που δεν προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. και εισέρχονται στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας χρειάζονται διαβατήριο και βίζα ή κάποιο έγγραφο για την παραμονή τους
καθώς επίσης και επαρκές χρηματικό ποσό για τις προσωπικές τους ανάγκες. Σε περίπτωση που
τα προηγούμενα δεν υφίστανται, τότε οι αλλοδαποί που εισήλθαν στη χώρα θεωρούνται παράνομοι
και επιβάλλεται η απέλασή τους. Η παράνομη είσοδος αλλοδαπών στη χώρα συνιστά αιτία
σύλληψης για απέλαση (με το σκεπτικό της παράβασης της νομοθεσίας της χώρας επιτυγχάνεται
μια απέλαση). Κανονικά η διαδικασία ολοκλήρωσης μιας απέλασης απαιτεί το χρονικό διάστημα
της μιας εβδομάδας. Εξαιτίας όμως της αδιαφάνειας που επικρατεί στη διαδικασία συλλήψεων είναι
δυνατό κατά τη διάρκεια της συνόδου του G8 να ολοκληρωθεί η απέλαση αμέσως (στα σύνορα, στο
σταθμό τρένων ή στο αεροδρόμιο).
Διαφορετική είναι η κατάσταση όσον αφορά τους αλλοδαπούς που προέρχονται από κράτος της
Ε.Ε., οι οποίοι απολαμβάνουν το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης εντός συνόρων της Ε.Ε.
Αλλά και εδώ υπάρχουν περιορισμοί. Επειδή η Ε.Ε. είναι πρωτίστως ενιαίος οικονομικός χώρος,
το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης αφορά κυρίως σε όσους έχουν προσληφθεί για εργασία.
Οι πολίτες που ταξιδεύουν για άλλους λόγους προς τη Γερμανία θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική
κάλυψη και αρκετά χρήματα για την παραμονή τους (θα υπάρχουν έλεγχοι ενόψει της Συνόδου).
Ενδεχομένως να απαγορευτεί η είσοδος σε πολίτες για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Λόγω
της ασαφούς δικονομικής ορολογίας υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξουν απαγορεύσεις εισόδου, οι
οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με συνδρομή δικηγόρων. Για αυτό το λόγο θα υπάρχει
συνεχής και προσβάσιμη νομική υποστήριξη.

Χαρακτηριστικές κατηγορίες

Αντίσταση κατά της αρχής
Εδώ πρόκειται για μια χαρακτηριστική παράγραφο του ποινικού κώδικα ο οποίος ενεργοποιείται
μετά από συλλήψεις, όταν δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί καμία άλλη πιο συγκεκριμένη κατηγορία.
Η αντίσταση μπορεί να επεκταθεί περισσότερο: η ενεργητική άμυνα απέναντι στην αστυνομία, η
συγκράτηση (π.χ. σε στήλους) σε μία απόπειρα σύλληψης καθώς επίσης και η εκμετάλλευση του
βάρους του σώματος π.χ. αποκλεισμούς (το να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον και να μην αφήνονται
να συλληφθούν). Επίσης η παράγραφος αυτή ενεργοποιείται σαν εκδίκηση όταν τα θύματα της
κρατικής βίας υποβάλλουν μηνύσεις στα «όργανα της τάξης».
Διασάλευση δημόσιας τάξης
Μία από τις συνήθεις παραγράφους της ποινικής δικονομίας που εφαρμόζονται για την διατύπωση
κατηγοριών είναι η διασάλευση δημόσιας τάξης. Όποιος παραμένει σε ένα πλήθος ατόμων στο οποίο
λαμβάνουν χώρα άνομες ενέργειες (π.χ. άμυνα απέναντι σε αστυνομική βία) μπορεί να κατηγορηθεί
με αυτό. Επίσης η συμμετοχή σε μία παράνομη διαδήλωση ή σε διαδήλωση η οποία έχει διαλυθεί
από την αστυνομία μπορεί να επιφέρει τέτοια κατηγορία. Συχνά η κατηγορία της διασάλευσης
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δημόσιας τάξης συνδέεται με κατηγορίες για σωματική βλάβη ή φθορά ξένης περιουσίας.
Στάση
Αυτή η κατηγορία επέρχεται συνήθως μετά από μπλοκαρίσματα δρόμων ακόμη και αν αυτά έχουν
απλά συμβολικό χαρακτήρα. Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν μπορεί να υποβληθεί
ακόμη και μήνυση λόγω παρακώλυσης συγκοινωνιών. Πριν επιτραπεί η εκκένωση/διάλυση ενός
μπλόκου η ηγεσία των δυνάμεων επέμβασης είναι υποχρεωμένη να διατάξει τρεις φορές την
οικιοθελή εγκατάλειψη, κάτι το οποίο όμως δεν τηρείται πάντοτε. Το ίδιο ισχύει και για εκκενώσεις
κατειλημμένων σπιτιών ή οικοπέδων κατά τις οποίες υπάρχει ο κίνδυνος της υποβολής μηνύσεων.
Απαγορευμένα σύμβολα του ριζοσπαστικού χώρου
Υπάρχουν μερικά σύμβολα του ριζοσπαστικού χώρου τα οποία είναι απαγορευμένα στη Γερμανία
και η χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε επέμβαση της αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα: Το έμβλημα
της FDJ (Ελεύθερη Γερμανική Νεολαία) [σ. Μ.: πρόκειται για τη νεολαία που υποστήριζε το επί
δεκαετίες «κυβερνών» κόμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, www.fdj.de]. Η οργάνωση αυτή
τέθηκε εκτός νόμου το 1952 στη Δυτική Γερμανία, το έμβλημα της RAF (Φράξια/Ομάδα Κόκκινος
Στρατός), τα εμβλήματα των κουρδικών κομμάτων PKK και ERNK, καθώς και απεικονίσεις του Abdullah Öcalan, τα εμβλήματα των τουρκικών αριστερών κομμάτων DHKP-C και Dev-Sol. Σε διάφορες
γερμανικές περιοχές επιχειρήθηκε το τελευταίο διάστημα η απαγόρευση του αντιφασιστικού
εμβλήματος, του σπασμένου ή διαγραμμένου αγκυλωτού σταυρού με το πρόσχημα της «διαφήμισης
του εθνικοσοσιαλισμού». Και συγκεκριμένα συνθήματα ή εικόνες οδηγούν την αστυνομία σε
επέμβαση, όπως για παράδειγμα η συντομογραφία ACAB (All cops are bastards-«Όλοι οι μπάτσοι
είναι μπάσταρδοι»), σε εκδόσεις, στις οποίες π.χ. ο Πρόεδρος ή ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ
παρουσιάζονται ως τρομοκράτες, σε δράσεις οι οποίες «προσβάλλουν» χριστιανικά σύμβολα. Κατά
τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του Πάπα (καλοκαίρι του 2006 στη Βαυαρία) οι αφίσες που
ασκούσαν κριτική στον Πάπα θεωρήθηκαν αφορμή για επέμβαση.
Η προσβολή κρατικών συμβόλων της ΟΔΓ (π.χ. μέσω συνειρμών περί συνέχισης του
εθνικοσοσιαλιστικού κράτους) και το κάψιμο της τρίχρωμης (μαύρο, κόκκινο, χρυσό/κίτρινο)
σημαίας της ΟΔΓ επιβάλλουν σε κάθε περίπτωση κυρώσεις και μπορούν να προκαλέσουν επέμβαση
της αστυνομίας. Όλα αυτά βέβαια εναπόκεινται στην κρίση της αστυνομίας ανάλογα με το βαθμό
ετοιμότητάς της.

Εξοπλισμός της αστυνομίας και επεμβάσεις σε διαδηλώσεις

Στολές της αστυνομίας
Στη Γερμανία η λειτουργία της αστυνομίας καθορίζεται από το Δίκαιο των ομόσπονδων κρατιδίων,
αυτό σημαίνει πως κάθε ένα από τα δεκαέξι κρατίδια ακολουθεί τη δική του «αστυνομική» πολιτική.
Σταδιακά οι νόμοι που διέπουν την αστυνομία τείνουν να ενιαιοποιηθούν προκειμένου να μπορούν
να λαμβάνονται κοινές αποφάσεις στις Διασκέψεις των Υπουργών Εσωτερικών. Πέρα από τις
«τοπικές» αστυνομίες υπάρχει και η ομοσπονδιακή αστυνομία (μέχρι πρόσφατα έφερε το όνομα
«Συνοριακή Φύλαξη») η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς νόμους. Τα κρατίδια
μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή αντιμετώπιση διαδηλώσεων και «μεγάλων γεγονότων». Έτσι
τίθενται σε διάθεση μικτά σώματα ως επικουρικές δυνάμεις καταστολής. Αυτά τα σώματα οφείλουν να
προσαρμόσουν τη λειτουργία τους και τον τρόπο δράσης τους στους νόμους του εκάστοτε κρατιδίου
στο οποίο αποστέλλονται. Τα κρατίδια, όπως και η Ομοσπονδία, διαθέτουν ειδικά εκπαιδευμένες
δυνάμεις για την αντιμετώπιση «εξεγέρσεων» οι οποίες πραγματοποιούν ακόμη και προπονήσεις.
Παλαιότερα, όλες οι αστυνομικές δυνάμεις εμφανιζόταν με πράσινες αποχρώσεις, αργότερα όμως
ορισμένα κρατίδια (λόγω της προσαρμογής που επιτάσσει η Ε.Ε.) άλλαξαν τις εμφανίσεις τους σε
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αποχρώσεις του μπλε. Πέρα από όλα αυτά εμφανίζονται συχνά μονάδες καταστολής με μαύρες ή
γκρι αποχρώσεις και προκαλούν σύγχυση: πρόκειται για συγκεκριμένες ειδικές μονάδες ορισμένων
κρατιδίων οι οποίες δε διαφέρουν καθόλου από τις υπόλοιπες μονάδες εκτός από τις αποχρώσεις
των εμφανίσεών τους.
Ειδική περίπτωση αποτελεί η μονάδα GSG 9 (Ομάδα Συνοριοφυλακής 9). Πρόκειται για μία ειδική
μονάδα καταστολής της ομοσπονδιακής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
Η μονάδα αυτή επεμβαίνει πολύ σπάνια σε διαδηλώσεις (π.χ. το 1986 στο φράγμα προστασίας
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πυρηνικών αποβλήτων στο Wackesdorf της Βαυαρίας). Το
μοναδικό απτό σημείο το οποίο διαφοροποιεί τις επιμέρους αστυνομικές μονάδες είναι το έμβλημα
του κρατιδίου στο βραχίονα της στολής όπως και τα διακριτικά στα οχήματά τους (η μελέτη και η
εμπέδωση απαιτεί εξάσκηση!). Συνεπώς επιβάλλεται να συγκρατούμε όλα τα άλλα διακριτικά (χρώμα
κράνους, αυτοκόλλητο στο κράνος και στην πλάτη, οπλισμός, χρώμα στολής) καθώς δεν υπήρχαν
ως τώρα ατομικοί κωδικοί αστυνομικών.
Μέσα αστυνομικής επέμβασης και οπλισμός αστυνομίας
Η αστυνομία διακρίνει τον οπλισμό της σε όπλα και μέσα επέμβασης. Αυτή η διάκριση είναι βέβαια
αυθαίρετη και για μας δεν παίζει σπουδαίο ρόλο. Ο επιτρεπόμενος οπλισμός που χρησιμοποιείται στο
Mecklenburg-Vorpommern είναι ο εξής: υπηρεσιακό πιστόλι, περίστροφο, αυτόματο, χειροβομβίδες
κρότου-λάμψης, γκλοπ και Tonfa (γκλόπ αμερικανικής αστυνομίας [σ. Μ.: http://de.wikipedia.org/
wiki/Tonfa]). Η χρήση οπλισμού περιορίζεται θεωρητικά σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις και δεν
συνηθίζεται σε διαδηλώσεις. Παρόλαυτά όμως δεν μπορεί τίποτα να αποκλειστεί. Στον απαγορευμένο
οπλισμό ανήκει το teaser (σύγχρονη συσκευή νευρικού κλονισμού) και οι συσκευές ηλεκτροσόκ
καθώς επίσης και οι πλαστικές σφαίρες.
Η αστυνομία διαθέτει τα εξής μέσα επέμβασης: σκύλοι, άλογα, νεραντλίες, φαγάνες (για την
απομάκρυνση οδοφραγμάτων), πλαστικές χειροπέδες, φράκτες και συρματοπλέγματα, ελικόπτερα,
παραλάϊζερ, δακρυγόνα, ασπίδες, θώρακες από πλαστικό, κράνη, διάφορες τεχνολογικές συσκευές
καθώς επίσης και εκρηκτικά (μόνο για την απομάκρυνση υλικών σε οδοφράγματα).
Υποχρέωση χρήσης διακριτικών για αστυνομικούς
Στη Γερμανία οι αστυνομικοί δεν φέρουν διακριτικά των υπηρεσιακών κωδικών αριθμών τους ή
κάτι παρόμοιο. Έτσι επιτυγχάνεται η αποφυγή υποβολής μηνύσεων σε βάρος αστυνομικών από
διαδηλωτές που υφίστανται βιαιότητα. Καθώς οι αστυνομικοί φορούν στολή και είναι «κουκουλωμένοι»
με κράνος, προστασία σιαγόνα, και full-face μάσκες, οποιαδήποτε προσπάθεια για ταυτοποίηση
των δραστών καθίσταται αδύνατη. Συνεπώς η κρατική βία επιβάλλεται με τη χρήση γκλοπ και άλλων
όπλων.
Περί επέμβασης της αστυνομίας σε διαδηλώσεις
Στα χαρτιά είναι γραμμένο το δικαίωμα της ελεύθερης συνάθροισης στη Γερμανία και η αστυνομία
θα πρέπει να φροντίζει για την αποκλιμάκωση κρίσεων και να στέκεται φιλικά στις συναθροίσεις.
Στην πραγματικότητα όμως αυτό που συμβαίνει είναι πρακτικές τρομοκράτησης (μέσω προληπτικών
ελέγχων), παρεμπόδισης εκδηλώσεων (με το σχηματισμό Π γύρω από διαδηλωτές) και επιθέσεις
σε διαδηλωτές. Οι επιθέσεις επιλέγονται να πραγματοποιούνται εναντίον μεμονωμένων ατόμων οι
οποίοι υποτίθεται πως παραβιάζουν το νόμο περί «χρήσης κουκούλας» ή γενικότερα παρανομούν.
Έτσι επεμβαίνουν αστυνομικές μονάδες επιχειρώντας να βγάλουν τα επιλεγμένα άτομα έξω από τη
διαδήλωση. Σε περίπτωση που ολόκληρη η πορεία ή ολόκληρα μπλοκ δεν υπακούσουν στις οδηγίες
της αστυνομίας, τότε επεμβαίνουν άρτια εξοπλισμένες αστυνομικές μονάδες, ενισχυμένες με σκυλιά
και άλογα, κάνοντας χρήση γκλοπ ή/και δακρυγόνου [σ.Μ.: η χρήση δακρυγόνου είναι πάρα πολύ
σπάνια στη Γερμανία]. Σε μεγάλες εκδηλώσεις επεμβαίνουν επίσης φαγάνες και νεραντλίες.
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