
Μετά την εξέγερση αυτών που δεν έχουν φωνή, έρχεται η δίκη – Ελευθερία για τους
Harmanli 21

Στις 24 Απριλίου του 20181 στο τοπικό δικαστήριο θα λάβει χώρα η πρώτη ακρόαση της διαδικασίας ενάντια
σε όσους συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του φθινοπώρου του 2016, στο κέντρο κράτησης
που βρίσκεται στην πόλη  Harmanli2. Θυμάστε αυτούς τους ανθρώπους; Αντιμετωπίστηκαν σαν ζώα από το
κράτος και τους καταπιεστικούς μηχανισμούς του – παράνομα τέθηκαν  σε απομόνωση, και στη συνέχεια
ξυλοκοπήθηκαν επειδή τόλμησαν να αντισταθούν- και στο τέλος-  ασκήθηκαν κατηγορίες εναντίον τους και
στάλθηκαν  στο  δικαστήριο.  Φυσικά,  κατά  τη  διάρκεια  των  ημερών  της  δίκης  δεν  θα  δείτε  ως
κατηγορούμενους τους καταδιώκτες μπάτσους που άσκησαν ωμή βία,  ή τους εθνικιστές που θέλησαν να
προκαλέσουν το αντιμεταναστευτικό αίσθημα, το οποίο οδήγησε στην απομόνωση των μεταναστών αλλά και
στην εξέγερση εναντίον της. 

Πώς συνέβη αυτό; Το camp στο Harmanli κατασκευάστηκε το 2014 σαν ένα ανοιχτό κέντρο υποδοχής, όπου
κυριαρχούσαν  στοιχειώδεις  βιοτικές  συνθήκες.  Κατά  τη  διάρκεια  του  2016,  μόλις  δύο  χρόνια  μετά  την
κατασκευή  του  camp,  το  ζεστό  νερό,  οι  βασικές  συνθήκες  υγιεινής  και  η  ιατρική  βοήθεια-ήταν  πλέον
παντελώς απούσες.  Στις  2 Οκτωβρίου του 2016,  εθνικιστές που ανάμεσα τους  βρίσκονταν το μέλος  του
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου-  Angel Dzambazki3, ο εν ενεργεία υπουργός άμυνας- Krasimir Karakachanov και
η βουλευτής -Magdalena Tasheva, έκαναν πορεία κατά μήκος της μικρής πόλης, ζητώντας το ανοιχτό camp να
μετατραπεί σε μία φυλακή και οι μετανάστες να μην μπορούν να βγούν εκτός αυτής. Ένας από τους λόγους
που ανέφεραν για αυτή τους την απαίτηση, ήταν ότι «οι μετανάστες ευθύνονταν για τη διάδοση ασθενειών».
Ένα μήνα μετά, αφού οι εθνικιστές είχαν διαδώσει την υστερία γύρω από το camp, το κράτος αποφάσισε να
το  θέσει  σε  πλήρη  απομονώση,  φυλακίζοντας  όλους  τους  κατοίκους  του,  μέσω  μίας  αστυνομικής
«πολιορκίας». Στο ιατρικό επίπεδο ή σε αυτό των συνθηκών υγιεινής, αποδείχθηκε ότι τέτοια μέτρα ήταν
εντελώς περιττά και ότι όλη η κατάσταση «περί διάδοσης ασθενειών», ήταν σαν να ήταν βγαλμένη από το
βιβλίο προπαγάνδας του Γκέμπελς. Οι μετανάστες τότε, φυλακισμένοι και χωρίς κανένα δικαίωμα να φύγουν
από το camp, εξεγέρθηκαν στις 22 Νοεμβρίου του 2016, φτιάχνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες προς
την αστυνομία. Ενάντια σε αυτούς κινητοποιήθηκε η χωροφυλακή, η οποία «έπρεπε» να δοκιμάσει το νέο της
εκτοξευτήρα νερού (εντελώς αποτυχημένα, όπως και το σύνολο της επιχείρησης, κατά τη διάρκεια της οποίας
οι αστυνομικοί πανικόβλητοι έτρεχαν πάνω κάτω σαν τα κοτόπουλα). Ωστόσο, αργότερα η αστυνομία έκανε
έφοδο στο camp, επιτεθόμενη με υπερμέτρη βία και αδιακρίτως προς τους μετανάστες, που βρίσκονταν στα
δωμάτια τους και στα κρεβάτια τους. Μόνο στην Αφγανική πτέρυγα, οι τραυματισμένοι (και αρκετοί από
αυτούς,  πολύ σοβαρά)  ήταν πάνω από 125.  21 από αυτούς  παραπέμφθηκαν σε  δίκη,  παρά τα  ξεκάθαρα
αποδεικτικά στοιχεία της αστυνομικής βιαότητας και των τυχαίων μαζικών ξυλοδαρμών μετά από τις ταραχές.
Κανένας αστυνομικός δεν ανακρίθηκε για τυχόν αυθαιρεσίες.

Καλούμε για δράσεις αλληλεγγύης με τους 21 εξεγερμένους από το  Hamanli.  Η Βουλγαρία, που αυτή τη
στιγμή βρίσκεται  υπό την  προεδρία της  Ευρωπαικής  Ένωσης,  οι  θεσμοί  και  οι  πολιτικοί  της,  πρέπει  να
εκτεθούν για την ακραία καταστολή προς τους μετανάστες και για την επαναλμβανόμενη χρήση ωμής βίας.

Αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και ελευθερία για τους 21 του Harmanli. 

Antifa Sofia

1 (στμ)  Η δίκη στις 24 Απριλίου τελικά διήρκησε μόλις 30 λεπτά, καθώς παρευρέθηκαν μονο 10 από τους 21 μετανάστες και
ζητήθηκε από το δικαστήριο να αναζητηθούν οι υπόλοιποι 11. Οι αρχές τις Βουλγαρίας κατηγόρησαν τους μετανάστες ότι
συμμετείχαν  σε  ταραχές  που  δημιούργησαν  καταστροφές  της  τάξεως  των  42.000  ευρώ  στο  κέντρο  κράτησης.  Οι
περισσότεροι από τους μετανάστες δήλωσαν ότι είναι αθώοι και ότι συνέλφθησαν αδιακρίτως από την αστυνομία. Η δίκη θα
συνεχιστεί στις 5 Ιουνίου του 2018 στο τοπικό δικαστήριο του Hamanli.

2 (στμ) Το  Harmanli  είναι  μία μικρή πόλη που ανήκει  στην επαρχία του Χάρκοβο στην Βουλγαρία. Έχει περίπου 18.000
κατοίκους και βρίσκεται 250 χλμ μακρυά από τη Σόφια. 

3 (στμ) O Angel Dzambakzi έχει επανειλλημένα εκφραστεί εναντίον των Ρομά, των Μουσουλμάνων και των ανθρώπων που
μπορεί να φέρουν κάποια LGBTQI ταυτότητα. Σε σχέση με τους Ρομά με αφορή ένα περαστατικό βίας, κάλεσε τους εθνικά
Βούλγαρους πολίτες, αντί για ανθρωπισμό να χρησιμοποιήσουν σκοινί και ευθανασία στους άνδρες Ρομά. Επιπλέον έχει
υποστηρίξει αρκετες  «εκστρατείες» για την απελευθέρωση ανθρώπων που σχετίζονται με το νεο-ναζιστικό χώρο και έχουν
κατηγορηθεί για δολοφονίες και βομβιστικές επιθέσεις.



 


