POSTAVILI SA ZA
SVOJE PRÁVA TERAZ,
ČELIA OBVINENIAM
OBETE POLICAJNEJ RAZIE
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OBETE POLICAJNEJ RAZIE

Obete násilných činov zo strany polície majú
právo na účinnú nápravu a dôsledné vyšetrenie
ich prípadu.

Obete, ktoré sa postavili za svoje práva dnes čelia Žiadajte, aby krajská prokuratúra chránila obete policajného
obvineniam z krivej výpovede. Obvinenia vznesené násilia a okamžitezastavila akékoľvek trestné stíhanie voči
obetiam policajnej razie na Budulovskej ulici.
proti štyrom obetiam z 30. augusta 2017 a
18. mája 2017predstavujú formu zastrašovania,
ktorá ohrozuje prístup k spravodlivosti.
Z Európskeho dohovoru o ľudských právach
Slovensku vyplýva povinnosť dôsledne,
promptne a transparentne vyšetriť prípady násilia.
V prípadoch, kedy sa obvinenia zo spáchania
násilia týkajú príslušníkov polície, je Slovensko
viazané Základnými princípmi OSN pre použitie
sily a strelných zbraní. Princíp 7, ukladá
Slovensku povinnosť zabezpečiť, že nezákonné
použitie sily príslušníkmi polície je trestným
činom.

Napíšte generálnemu
prokurátorovi

Vyjadrite podporu obetiam
policajnej razie v Moldave.

žiadajte, aby generálna prokuratúra Slovenskej republiky chránila
obete policajného násilia a okamžite zastavila akékoľvek trestné
stíhanie voči obetiam policajnej razie na Budulovskej ulici.

Napíšte im list alebo pohľadnicu a dajte im vedieť,
že za nimi stojíte.
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Počas policajnej razie, 19. júna 2013, viac ako
60 príslušníkov policajnej pohotovostnej jednotky
fyzicky a verbálne napadlo 31 Rómov a Rómiek,
ktoré nekládli odpor. Okrem fyzického a
psychického násilia na osobách, policajti
poškodili aj majetky ľudí žijúcich na Budulovskej
ulici. Niekoľko rokov po zásahu stále nedošlo
k vyvodeniu trestno-právnej zodpovednosti voči
príslušníkom polície.

The Istanbul 10, top row (L-R): Özlem Dalkıran (Citizens’ Assembly), Şeyhmus Özbekli (lawyer), Veli Acu (Human Rights Agenda Association), Nalan Erkem (Citizens’ Assembly);
Bottom row (L-R): Günal Kurşun (Human Rights Agenda Association), Ali Gharavi (IT strategy consultant), İdil Eser (Director, Amnesty International Turkey), Nejat Taştan (Equal Rights Watch
Association), Peter Steudtner (non-violence and wellbeing trainer), İlknur Üstün (Women’s Coalition).
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