Flics cochons assassins ή αλλιώς μπάτσοι
γουρούνια δολοφόνοι

Δελτίο τύπου της Confédération nationale du travail Lille (μετάφραση: barikat)

Η λέξη Αστυνομία είναι σύνθετη λέξη και προέρχεται από τις λέξεις ‘"άστυ ‘"και
"νόμος". Όπου "άστυ" σημαίνει τόπος, οίκος ή θέση. Η λέξη νόμος προέρχεται από το ρήμα
"νέμω" της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας που σημαίνει διανέμω, μοιράζω ή τακτοποιώ.

Με άλλα λογία αστυνομία θεωρείται μια ομάδα του κράτους που ως στόχο έχει τη τήρηση
της τάξης, τη δίωξη και πρόληψη του εγκλήματος.
Τι συμβαίνει όμως όταν αυτή η ομάδα των ανθρώπων που επιλεγεί το κράτος για να μας
προστατεύσει, είναι οι ίδιοι που εγκληματούν απέναντι μας και απειλούν τη σωματική μας
ακεραιότητα;
Η τιμωρία τους είναι δική μας ευθύνη.
Για να δούμε τώρα τι συνέβη στην ευρωπαϊκή Γαλλία.
Και πως το κίνημα θα απαντήσει στις αστυνομικές λεηλασίες.
barikat
Δελτίο τύπου της γενικής συνέλευσης αγώνα για τα γεγονότα της 20ης Απρίλιου
Η πορεία της Πέμπτης 20 Απρίλιου στην Λιλ, η λεηλασία των γραφείων της CNT από την
αστυνομία και η σύλληψη 2 συντρόφων, έδωσαν ευκαιρία για πολλά σχόλια, μαρτυρίες,
καταδίκες αγανάκτησης και επικοινωνιακά ψεύδη από την αστυνομία. Η γενική συνέλευση
αγώνα, που βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας αναμένει, από αυτό το δελτίο
τύπου, την διαλεύκανση μιας ιστορίας που ακόμα ταλανίζει πολύ κόσμο.
Πολλά άτομα απογοητευτήκαν από την πορεία της 9ης Απρίλιου. Η απουσία ενός
ριζοσπαστικού μπλοκ, διέσπασε αυτή την απογοητευτική ‘’βόλτα’’ στα δύο. Το ένα κομμάτι
πλαισιωμένο από ανθρώπους απογοητευμένους από τον παθητικό χαρακτήρα της πορείας.
Φοιτητές των πανεπιστήμιων Λιλ 1 και Λιλ 3, συμμετέχοντες στην Γ.Σ. αγώνα και όλοι όσοι
θέλαμε να περάσουμε στην επίθεση, οργανωθήκαμε για να προσδώσουμε ένα χαρακτήρα
πιο διεκδικητικό στην πορεία της 20ης Απρίλιου.
Στις 20 Απρίλιου, λίγα άτομα έδωσαν το παρόν στο ραντεβού. Ήμασταν περίπου 500 άτομα
στην πορεία. Οι νέοι πίσω από τα πανό "αυτό δεν είναι εργασία" και "ούτε σάρκα στα
αφεντικά, ούτε σάρκα στα γκλοπ" ήταν οι περισσότεροι, η συνδικαλιστική παρουσία ήταν
λίγο παραπάνω από συμβολική. Αυτό όμως δεν εμπόδισε μια χούφτα γραφειοκρατών να
προσπαθούν να μπουν στη κεφαλή της πορείας. Οι νέοι υποστηριζόμενοι από τις
ντουντούκες της SUD (ελευθεριακοί) μπαίνουν αμέσως μπροστά και ξεκινάνε την πορεία
αφήνοντας πίσω στην ουρά της πορείας τις αντιπροσωπίες της CGT (κομμουνιστές) της
UNEF (σοσιαλδημοκράτες). Πρώτο απροσδόκητο εμπόδιο…
Αμέσως τα συνθήματα διαχέονται. Οι νερόμπαλες με χρώματα πέφτουν πάνω σε τράπεζες

και αλλά σύμβολα του συστήματος που συναντούσαμε στο δρόμο. Οι κροτίδες εκρήγνυνται.
Σύντροφοι κολλάνε αφίσες. Ορίστε οι απαράδεκτες πράξεις βίας που μας προσάπτουν. Η
αστυνομία μπλοκάρει τον κεντρικό δρόμο, υποχρεώνοντας την πορεία να κατευθυνθεί προς
το δρόμο του στρατιωτικού νοσοκομείου. Παγίδα. Σε αυτό τον δρόμο είναι που 5
ασφαλίτες, χωρίς διακριτικά ( στη Γαλλία συνηθίζεται να υπάρχουν ασφαλίτες με αλλά και
χωρίς διακριτικά) προσπαθούν να συλλάβουν 5 φίλους που κολλούσαν αφίσες. Η
αντίδραση άμεση. Οι αστυνομικοί δεν καταφέρνουν να φέρουν σε πέρας την αποστολή
τους. Όλοι φωνάζουν "όλος ο κόσμος σιχαίνεται την αστυνομία". Αυτό είναι ένα συμβάν
σχετικής βίας, βίντεο μπορούν να το αποδείξουν, που μετατρέπεται σε επίθεση από την
μεριά της αστυνομίας. Το μεγάλο χέρι της ασφάλειας αναστατώθηκε επειδή δεν κατάφερε
να πέτυχει το χτύπημα του.
Αν και η πορεία είχε μπλοκαριστεί λίγο πιο μακριά. Τα μπλοκ των "συνδικάτων" αρνούνται
να ακολουθήσουν. Χρειάστηκαν κάποιοι πιο αποφασισμένοι και "όλοι μαζί" να τους
μεταπείσουν. Γρηγορά το μπλοκ διαχέεται στην πλατεία Δημοκρατίας. Ύστερα από
κάλεσμα στο μικρόφωνο περίπου 50 άτομα αποχωρήσαν ως γκρουπ για να συμμετέχουν
στην Γ.Σ. αγώνα στην "l'insoumise", μια κατηλημένη βιβλιοθήκη που βρίσκεται στην οδό
d'Arras, κοντά στα γραφεία της CNT. Ακολουθούμενοι από τους ασφαλίτες, τους ιδίους με
πριν, οι οποίοι είχαν αποτύχει στο προηγούμενο χτύπημα τους. Εδώ καλό θα είναι να
αναφέρουμε πως, η πλευρά της αστυνομίας υποστηρίζει πως είχαν υποστεί επιθέσεις από
ομάδες στην πλατεία Δημοκρατίας και κοντά στο δρόμο d'Arras.. ψέμματα
προκατασκευασμένα για να δικαιολογήσουν την λεηλασία των γραφείων της CNT. Κανένας
δεν επιτέθηκε στην αστυνομία. Το αντίθετο η προσπάθεια προσαγωγής αυτών που
κολλούσαν αφίσες, από αστυνομικούς χωρίς διακριτικά, μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί
επίθεση.
Φτάνοντας πολύ κοντά στην " l'insoumise", οι μπάτσοι τρέχουν και φωνάζουν τους
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τους
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Γ.Σ. αγώνα, διαλύεται. Ορισμένοι ξαναβρίσκονται με τους συντρόφους από την CNT στα
γραφεία τους. Εκατό περίπου αστυνομικοί αναπτύσσονται μπροστά στον δρόμο και τον
μπλοκάρουν. Οι υπόλοιποι βρίσκουν τους συντρόφους που έχουν παραμείνει στην πλατεία.
Οι αστυνομικοί ρίχνουν δακρυγόνα αδιακρίτως, χωρίς να κάνουν διαχωρισμό μεταξύ
κατοίκων και διαδηλωτών, και ενώ οι ασφαλίτες προσπαθούν να σπάσουν την είσοδο των
γραφείων.
Μεγάλα αυτοκίνητα καταφθάνουν, φέρνοντας υψηλόβαθμους στην ιεραρχία της
αστυνομίας. Κανένα ξεκάθαρο κίνητρο, κανένα επίσημο χαρτί, δεν δόθηκε στους
συντρόφους που είχαν βρει καταφύγιο στα γραφεία της CNT. Το γεγονός πως ορισμένοι
διαδηλωτές φορούσαν κουκούλες ή το γεγονός πως οι αστυνομικοί δέχθηκαν
νερόμπαλες με χρώματα, αναφέρεται από την αστυνομία. Μια φορά πάντως η πόρτα
έπεσε. Έπρεπε να συλλάβουν κάποιον για να δικαιολογήσουν την λεηλασία.
Δύο σύντροφοι, που δεν ήταν καν στο επεισόδιο στον δρόμο de l'hôpital militaire,
αναγνωρίζονται από τους μπάτσους πως είναι αυτοί τους επιτέθηκαν, σύμφωνα πάντα με
τους ασφαλίτες.
Η αλληλεγγύη ήταν υποδειγματική. Μια πρωτόγονη πορεία 200 ατόμων, δεν ενώνεται ποτέ
με τους γείτονες αγανακτισμένους από την αστυνομική βία, ανηφορίζει μέχρι την λεωφόρο
που είναι η αστυνομική διεύθυνση της νοτιάς Λιλ, κάνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας μέχρι
αργά τη νύχτα. Αργότερα, άλλη μια έξω από τα δικαστήρια στις 22 Απρίλιου ημέρα

Παρασκευή. Οι σύντροφοι συλληφθέντες αρνήθηκαν την άμεση εμφάνιση τους στο
δικαστήριο. Ρισκάροντας ένα χρηματικό ποσό για εγγύηση και μια πιθανή προφυλάκιση.
Παρόλα αυτά απελευθερώνονται με μια αυστηρή δικαστική απαγόρευση ή συμμέτοχη τους
σε διαμαρτυρίες, την συμμετοχή τους στην Γ.Σ. αγώνα αλλά ακόμα και την διαμονή τους
στην Λιλ. Ποινική διαδικασία, στις 25 Μάιου. Οι αποδείξεις για την αθωότητα τους είναι
πάρα πολλές. Η πλευρά της αστυνομίας θα κατατροπωθεί.
Γρηγορά τα ΜΜΕ αναλαμβάνουν τη σκυτάλη. Η ‘’φωνή του βορρά’’ και η "γαλλική
τηλεόραση 3 βορράς" αναπαράγουν την πλευρά της αστυνομίας. Η πορεία περιγράφεται ως
μια αναταραχή. Οι φοιτητές μετατρέπονται σε μπάχαλους. Η "γαλλική τηλεόραση 3’’ χωρίς
ντροπή αναφέρει τα ονόματα των 2 συντρόφων μετατρέποντάς τους σε επικίνδυνα άτομα,
"σεσημασμένους". Ε ναι ήτανε ενεργοί αντιφασίστες και παλιοί αντικαπιταλιστές. Τα ΜΜΕ
αναδεικνύουν την πραγματική τους ταυτότητα. Όταν η περιφέρεια καλεί, ακολουθούνε τις
εντολές της.
Μετά τα ΜΜΕ, είναι οι γραφειοκράτες συνδικαλιστές της CGT και της FO που
ξεφτιλίζονται υποστηρίζοντας την πλευρά της αστυνομίας και ενάντια στους συντρόφους
της CNT. Στις 22 Απρίλιου, το περιφερειακό συνδικάτο της CGT Nord (κάτι σαν
νομαρχιακή) εκδίδει ένα δελτίο τύπου με την υπογραφή ενός συνδικάτου εργατών,
καλώντας σε καταδίκη ‘’των απαράδεκτων βίαιων επεισοδίων’’ και καλώντας σε πορείες
"αριστοκρατικές" με "σεβασμό στα υλικά και στους ανθρώπους". Σε συνεννόηση,σε ένα
μεταξύ τους μάζεμα τα συνδικάτα CGT, FO, FSU και UNEF και κατηγορούν το
συνδικάτο SUD, του οποίου το μόνο "ατόπημα" ήταν να δώσει την ντουντούκα του στο
μπλοκ των νέων,αποφασίζοντας να το βάλουν στο τέλος της πορείας της 28ης Απρίλιου.
Αυτά τα παιχνίδια των γραφειοκρατών ενοχλούν πολλά μέλη της CGT. Απέναντι σε αυτή τη
δυσαρέσκεια, η νομαρχιακή της CGT καταδικάζει τελικά την αστυνομική βία, με ένα 2ο
δελτίο τύπου στις 27 Απρίλιου. Ευχαριστούμε τους συντρόφους της CGT που έφεραν στα
συγκαλά τους, τους ανεύθυνους που καταλαμβάνουν την νομαρχιακή τους επιτροπή.
Αυτό το γεγονός αποδεικνύει ένα πράγμα. Τους αγχώνουμε. Αυτή η καταστολή αποδεικνύει
πως το κράτος και η αστυνομία του δεν θέλουν να δουν να σχηματίζεται μια γραμμή
αντίστασης και αγώνα από το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Παρόλη τη καταστολή, τα
ψέματα των ΜΜΕ και τις κινήσεις των γραφειοκρατικών συνδικάτων, εμείς θα συνεχίσουμε.
Θα κάνουμε τα αφεντικά και τους πολιτικούς να υποχωρήσουν από τις απεργίες, τα
οδοφράγματα και τις πορείες. Θα τους ανατρέψουμε.
Πηγή: https://www.facebook.com/AGLoiTravailLille/posts/1745588368995957

Κάλεσμα για αλληλεγγύη
Στις 20 Απρίλιου στη Λιλ της Γαλλίας, οι αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στα γραφεία της
τοπικής οργάνωσης του συνδικάτου της CNT, σπάζοντας την πόρτα με βαριοπούλες,
λεηλατώντας και καταστρέφοντας μέρος του υλικού εξοπλισμού του συνδικάτου και στην
προσπάθεια τους να "εξερευνήσουν" εξονυχιστικά τα γραφεία του συνδικάτου. Δύο άτομα
προήχθησαν.

Αυτή η επίθεση είναι σημάδι καταστολής της συνδικαλιστικής ελευθέριας αλλά ακόμα
περισσότερο είναι μια επιτάχυνση και μια απλοποίηση της κατάπνιξης κάθε κοινωνικού
κινήματος, γενικότερα. Στο μυαλό μας έχουμε τους συνδικαλιστές της d'Air France, de
Goodyear, τους ακρωτηριασμούς από χειροβομβίδες κρότου λάμψης, τις πλαστικές
σφαίρες στις διαδηλώτριες και στους διαδηλωτές και στο βανάκι της ένωσης συνδικάτων
"αλληλέγγυοι 13", στις μαθήτριες -ες, στις φοιτήτριες -ες που έχουν συλληφθεί, σε όλους
τους αγωνιστές. Εδώ και 2,5 μήνες, δεν μετράμε πλέον τις προσαγωγές, τους τραυματίες
και τους συλληφθέντες.
Στέλνουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους και όλες εκείνες και εκείνους που υπόκεινται
αυτή την καταστολή. Καλούμε λοιπόν σε πορεία - διαμαρτυρία το Σάββατο 21 Μάιου στις
14:30 ενάντια στην εισβολή από τις δυνάμεις καταστολής στα γραφεία της CNT, σε
αλληλεγγύη στους 2 συντρόφους μας που αναμένον την δική και γενικότερα ενάντια στην
καταστολή των κοινωνικών κινημάτων.
Καλούμε επίσης σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα δικαστήρια της Λίλ,
17/05 στις 13:30
18/05 στις 8:00
25/05 στις 13:30
Αλληλεγγύη στους 2 συλληφθέντες
Πηγή: https://www.facebook.com/ActionAntifascisteNp2c/posts/1001982886505811
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