Следствен комитет Франкфурт
Преди митинга

 посещавайте срещите за подготовка
 организирайте се и се движете в групи
 запишете си номера на Следствения
комитет: 0152 - 15330320

Какво да носиш със себе си:
Какво да носиш със себе си:
 Валидна лична карта или паспорт
 Химикалка, хартия, телефонна карта и
достатъчно пари
 Лекарства, от които се нуждаеш
 Подходящо облекло (евентуално и облекло
за преобличане)
 Ядене, пиене и карта на града
Какво никога да не носиш със себе си:
 Алкохол и други наркотици
 Адреси, включително запаметените номера
и адреси в мобилния телефон
 Данни (например на флашка) и други лични
записки
Никога не:
 качвайте снимки и видеозаписи от акции в
интернет. Това е в интерес на всички.
По време на митинга

 Не позволявайте да бъде разкъсан протеста
(ако е нужно, се групирайте във вериги)
 При напускане се уговорете с другите
 Запази спокойствие и не разпространявай
недостоверна информация
 Не напукайте митинга по отделно

Задържане от полицията - как да се
държим?

 При задържане от полицията извикай силно
името си и къде живееш.
 Полицията има право да установи личните
ти данни, т.е. личната карта, име, фамилно
име, адрес, дата и място на раждане, обща
професия (например работник/работничка,
служител/служителка, студент/студентка)
но НЕ училище, месторабота, данни на
родителите или други лични данни
 Не подписвай нищо. В една такава ситуация
не можеш да прецениш какви последствия
може да има твоят подпис. Не си и длъжен/
длъжна да подписваш нищо. Няма да има
негативни последствия, ако откажеш да
подпишеш.

Съвети как да се
държим по време
на протести

Вземане на мерки за установяване
на самоличността:

 Полицията може да вземе мерки за
установяване на твоята самоличност
(отпечатъци на пръстите, снимки). От това
обаче не могат да се направят изводи за
обвинението срещу теб.
 Нямаш право да се противопоставиш на тези
мерки за установяване на самоличността,
но запази спокойствие и не им позволявай
всичко!
 Не давай показания за други физически
белези (бенки, белези, татуировки и др.).
 Във всеки случай подай жалба срещу
взетите мерки за установяване на
самоличността ти.
 Внимавай дали жалбата ти е протоколирана
писмено.
 И тук не подписвай нищо..

Разпит:
Отстоявай правата си.
 По параграф 34 ал.2 от Закона за сигурност
и ред в провинция Хесен (§ 34 II HSOG)
имаш право на едно телефонно обаждане
(до Следствения комитет, адвокат).
 Ако си непълнолетен/непълнолетна (под 18
годишен/годишна) или между 18 и 21 години,
родителите ти имат право да бъдат веднага
уведомени за това къде си задържан/а и
какво се случва с теб. За теб важат по-строги
регламенти, които предписват на полицията
как да се държи с теб (Служебни указания за
полицията Но. 382/PDV 382).
 Имаш право на медицинско лечение, ако си
наранен/а
 В никакъв случай не подавай показания по
случая!
(Отказ да се подават показания по параграф
12 алинея 2 от Закона за сигурност и ред в
провинция Хесен/§ 12 II HSOG)
Това важи и извън времето на разпит.
Не разговаряй с полицията.
Всеки разговор е разпит.
 Всичко, което казваш, може и ще бъде
използвано срещу теб и твоите приятели,
дори ако си на мнение, че казваш неща,
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които оправдават.

 Не вярвай на обещания на полицията, тя и без това не може да

ги спази!
 Не се оставяй да те заплашват.
 Не разговаряй за случилото се. Внимавай от
доносчици и скрити микрофони!
 Полицията има право да те задържи
максимално до полунощ на следващия ден
след задържането ти. При по-продължително
задържане трябва да има решение от съдияследовател.
 Може да бъдеш задържан/а и преди акция/
митинг, най-дълго до приключване на
акцията. В такъв случай обезателно изискай
да бъдеш отведен/а при съдия-следовател.
 Може и да получиш забрана за пребиваване
на определено място. Ако въпреки това не
се отстраниш, може да бъдеш задържан/а от
полицията.
 При задържане от полицията имаш право на
преводач, чиито разноски поема държавата,
ако бъдеш отведен при съдия-изпълнител
или ако си разпитван като обвиняем в
наказателно производство. Относно случаи,
касаещи правата на чужденци, важат
допълнителни регламенти и постановления,
като например правото, да информираш
посолството относно задържането ти.

След освобождаването от ареста:

 Обади се на Следствения комитет и съобщи,
че вече си пуснат/а на свобода.
 Веднага напиши протокол за случилото се
и показания относно задържането на теб и
други.
Важно е, протоколът за случилото се да
бъде точен и подробен, особено относно
задържането ти и случилото се с вас.
Доколкото е възможно, запиши и имената и
адресите на свидетели и задържаните заедно
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info@ea-frankfurt.org
Комуникация само чрез криптиран мейл!
Fingerprint:
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с теб. Занеси протокола на Следствения
комитет или адвокат.
 Веднага потърси лекарска помощ, ако имаш
наранявания. Вземи лекарска бележка, която
описва нараняването. Не си длъжен/длъжна
да даваш показания относно нараняването

Как да се държиш, ако си свидетел

 Ако наблюдаваш как полицията задържа
някого, опитай се да узнаеш името и
адреса на задържания/задържаната,
запиши и мястото, часа и как е проведено
задържането. Важна е и информация
относно статуса на чужденци и
наранявания.
 Ако е възможно, запиши и номера на
полицейското звено, служебния номер на
полицая и номера на полицейската кола.
 Веднага предай тази информация на
Следствения комитет!
 От помощ ще е и протокол за случилото се
на твоите наблюдения.
 Телефонни обаждания моля само на немски
или английски език.

Следствен Комитет Франкфурт
Отстояване на свободата на протест!

Поради развитието на полицейския натиск по
време на протести през последните години,
във Франкфурт се наложи да бъде организиран
постоянен Следствен комитет. В контекста на
неспираща репресия и полицейско произволие е
важна подкрепата на потърпевшите.
Считаме за наша задача да отстояваме свободата
на протест и да подкрепяме протестиращите, за да
не се окажат сами и безпомощни пред държавните
органи, упражняващи репресия. Искаме да
предотвратим,
протестиращите
да
бъдат
спрени да изкажат мнението, изнесат протеста
и съпротивата си от страх от последствията от
държавната репресия.

Web:

ea-frankfurt.org

0152 - 15330320
Телефон на Следствения комитет:

This EA-number is not a hotline!! - Calls can be made in german and english.

Не изпадай в паника! – Запази спокойствие и не
позволявай да правят всичко с теб! - Отстоявай
правата си!
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