EA: 01578.1756244
Baskılara karsı ne yapmalı?

Arastırma-Iliski Komitesi (EA - Ermittlungsausschuss)
Yürüyüslerde genelde telefon numarası bildirilen veya el ilanı olarak dağıtalan bir
EA (Arastırma-Đliski Komitesi) vardır. EA, ilk etapta gözaltına alınanlarla ilgilenip
onlara avukat temin eder. Birisi gözaltına alındığı zaman EA ile irtibata geçmeli.
Bir gözaltı sahidi olduysan gözaltına alınanın ismini öğrenmeye çalıs. Gözaltına
alınana yardım edilebilmesi için olayı EA’ya bildir. Gözaltına alınıp ardından serbest bırakılanalar doğrudan EA ile irtibata geçip bir hafıza protokolü yazmalıdır.
Eğer aylar sonra bir dava açılacaksa, daha önceden yazılmıs bir hafıza protokolü faydalı olabilir. (Polis de herseyi kendi dosyalarında yazılı bulunduruyor!)
Saldırılara sahit olanlar da hafıza protokolleri hazırlamalıdır. Bir hafıza protokolünün mutlaka içermesi gereken bilgiler sunlardır: Saldırının mekanı, zamanı ve
biçimi (gözaltı, dayak, sürükleme), ilgili kisinin ismi, sahitler, saldıranların sayısı,
hangi birime mensup oldukları ve görünümleri (‘bıyık’lı olup olmadığı o kisinin
tanımı için yeterli değildir). Böyle bir hafıza protokolü sadece EA komitesinin
çalısmaları içindir. EA yoksa eğer, güvenli bir sekilde bu protokolü saklayın.

Gözaltılarda
Gözaltına alındığında, varlığını hissetir (bağır), ismini ve mümkünse hangi kentten geldiğini bağır ki gözaltına alındığına dair bilgi EA’ya ulastırılsın. Kaçmanın
mümküm olmadığını anladığında en kısa zamanda sakinlesmeye çalıs. Ve en
önemlisi; artık hiçbir kelime söylemiyorsun! Serbest bırakıldıktan sonra hemen EA
ile irtibata geçiyorsun. Evine geri döndüğünde gözaltına alınmanla ilgili herseyi not
ediyorsun; meseleyle ilgili hatırladığın herseyi, özellikle sahitlerin isimlerini not et.
EA, dava grubu, Bunte Hilfe veya Rote Hilfe ile irtibata geç.

Karakol’da
Kimlik sorusturmasında sadece sahsına ait bilgileri vermeye mecbursun;
• isim, soyisim
• kayıtlı olduğun adres
• meslek (örneğin ‘öğrenci’, ‘isçi’)
• doğum tarihi ve doğum yeri
• medeni durumun (örneğin ‘bekar’)
• vatandaslık
(bu bilgileri de vermeyebilirsin; ancak böylece onlara senin fotoğraﬂarını çekmek,
parmak izlerini almak ve 12 saate kadar tutmak için bir gerekçe sunmus olursun
– ki bunu, istedikleri zaman zaten yapabilirler. Bunun dısında kimlik bilgilerini
vermemen nedeniyle bir disiplin cezasına çarptırılabilir ve birkaç yüz Euro ceza
alabilirsin). Hepsi bu kadar! Artık birsey söylememelisin! Ne ailenle, ne okulla, ne

çalıstığın sirketle ne de hava durumu ile ilgili; hiçbir sey! Gözaltına alındıktan sonra iki telefon etme hakkın var. EA’yı veya avukatını araman en uygunu olacaktır.
Eğer polis, senin telefon etme hakkını reddederse onu sinirlendir ve ona, kendisi
hakkında dava açacağını söyle. Yaralanman durumunda doktor iste ve rapor
al. Serbest bırakıldıktan sonra hemen güvendiğin bir doktor ile temasa geç ve
ikinci bir rapor al. Kisisel esyalarına zarar verildiğinde, zararı yazılı olarak belgelettir. Fotoğraf ve parmak izi alınması durumunda itiraz et ve bu itirazı protokola
yazdırmaya çalıs. Hiç bir sey imzalama!
Sorgu’da Onların yalanlarına kanma. Ne korku saçan siddet eğilimli polislerin seni
sindirmelerine izin ver, ne de sempatik görünen polislerin yumusak sözlerine kulak
as. Memurları kandırabileceğini sakın düsünme. Zamanını akıllıca değerlendir.
Karakolda bulunduğun sürece ﬁkir üretmek bir anlam tasımıyor. Çünkü daha sonra yoldasların ve avukatlarınla görüsüp herseyi danısabilirsin. Polis, illa da ifade
vermen gerektiğini söylese dahi buna inanma: Söyledikleri hersey yalan! Sorgunun <dısında> bile <zararsız> olduğunu düsündüğün konularla ilgili birsey söyleme, mesela koridorda beklerken. Polisle <siyasi tartısmalara> girme: Gözaltına
alındıktan sonra söylediğin hersey ifade niteliği tasıyor!
<Suçlamalarla ilgili benim bir alakam yok> veya <bu tür seyler asla yapmam> diye
düsünüyorsan dahi lütfen çeneni kapalı tut. Kendine karsı yöneltilen suçlamaları
haﬁﬂetmeye çalısırken bir baskasının durumunu ağırlastırabilirsin. Suçlanan iki
kisiden birinin konusması delil teskil eder. Alakasız suçlamalarla ilgili bilgiler bile
senin ve baskalarının proﬁlinin olusturulmasında devletin koruma makamlarına
yardımcı olur. Hem dayanısma gereği hem de ilerde kendine yönelik açılabilecek
olası bir ceza davası gereği hiç bir sey söylememen, sorguculara da bu tavrını
daha önceden belirtmen ve ifade vermeyi bastan reddetmen en doğrusudur.

Seni serbest bırakma mecburiyetindeler…
…Kimlik tespiti gereği gözaltında: Kimlik bilgilerini verdikten sonra ve kimliğin
yanındaysa seni hemen serbest bırakmaları gerekiyor. Verdiğin bilgilerin doğru
olup olmadığını kontrol etmek için seni 12 saate kadar tutabilirler.
…Suç süphelisi olarak gözaltında: Suç süphelisi olarak gözaltına alındığında
en geç ertesi aksam saat 24’te (en fazla 48 saat sonra) serbest bırakılman
gerekir. Hakime çıkarılırsan ve hakim tutuklama kararı (sadece ağır suçlarda
ve kaçma veya suç izlerinin yok edilme tehlikesi bulunuyorsa 6 aya kadar veya
daha fazla) veya <seri mahkeme> talimatı verirse durum değisir.
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