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Guia de supervivència pera
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Una guia essencial perals
temps que corren...
I els que tenim perdavant.

Abans de res

Abans de res, para't a pensar per què et manifestes.

No et manifestes per desfogar-te. No et manifestes per dir-te a tu mateix "com a mínim ho vaig
intentar". Et manifestes per acabar amb una injustícia. Et manifestes perquè n'estàs fart i vols
que les coses millorin.
Això funciona com un joc. I el teu objectiu és guanyar la partida. És un error fer una cosa que et
faci sentir-te una estona bé però no serveixi de res. I ja no tenim gaire marge per cometre errors.
El primer de tot que cal comprendre és que l'èxit de la manifestació no té res a veure amb la
manifestació en si, sinó en la forma com aconsegueix atreure la simpatia de la gent. És igual que
tinguis tota la raó del món si per mitjà de demagògia o de mentides els teus rivals aconsegueixen
fer creure la gent que no la tens.
I no ho oblidis, els teus rivals parteixen amb molt d'avantatge. Ells tenen infinitat de mitjans de
comunicació de part seva. Tu només tens la raó. Si fas les coses bé, pot ser suficient.
Recorda, sempre, sempre, sempre, que no es tracta de "guanyar" la manifestació, sinó de
guanyar l'endemà. De res ha servit que l'hagis muntada molt grossa si l'endemà tots els diaris et
posen a parir. I recorda que els seus diaris faran tot el possible per posar-te a caldo, no els ho
posis fàcil.

Així que, sobretot, recorda el següent:
* Mantingues el cap fred. Sempre.
* No provoquis la policia. No practiquis vandalisme. No tiris res, ni tan
sols coses inofensives.
* Recorda que gran part de la premsa estarà desitjant que la caguis i
utilitzarà tot el que pugui en contra teu. No els donis motius. Sigues
impecable.
* Si la premsa no pot criminalizar-te, probablement intentarà ignorarte. No et preocupis, el fet que tingueu el màxim de gent possible que
hagi vist les diferències entre el que la premsa diu i el que ha passat
en realitat, ja és una victòria.

Com preparar una manifestació

El dret a manifestar-se ve recollit a l'article 21 de la Constitució:

1. Es reconeix el dret de reunió pacífica i sense armes. Per l'exercici d'aquest dret no caldrà
autorització prèvia.
2. En els casos de reunions en llocs de trànsit públic i de manifestacions caldrà comunicar-les
prèviament a l'autoritat, que només podrà prohibir-les quan hi hagi motius fonamentats d'alteració
de l'ordre públic, amb perill pera persones o béns.
La qual cosa vol dir que podem fer manifestacions quan vulguem sense problema, no?
Doncs no. A la pràctica no. Els nostres estimats polítics han creat, de facto, la necessitat de
demanar autorització sense haver de demanar-la. Ja que obliguen a "comunicar". A la pràctica,
s'utilitza aquesta "comunicació" com una necessitat de demanar autorització i es deneguen
recorreguts o manifestacions senceres per motius polítics. Aquesta és la intencionalitat amb
què el fan servir els mitjans de dretes que periòdicament acusen les manifestacions de "no
haver estat autoritzades" quan en realitat no han estat comunicades.
La Llei Orgànica 9/1 983, tot i que diu clarament en el seu article 3:

1. Cap reunió estarà sotmesa al règim de prèvia autorització.
Després també diu en l'article 8 que:

La celebració de reunions en llocs de trànsit públic i de manifestacions s'han de comunicar per escrit
a l'autoritat governativa corresponent pels organitzadors o promotors d'aquelles, amb una antelació
de deu dies naturals, com a mínim i trenta com a màxim. Si es tracta de persones jurídiques la
comunicació s'ha de ferpel seu representant.
Quan hi hagi causes extraordinàries i greus que justifiquin la urgència de convocatòria i celebració
de reunions en llocs de trànsit públic o manifestacions, la comunicació, a què fa referència el
paràgraf anterior, podrà fer-se amb una antelació mínima de 24 hores.
Així que el més recomanable serà sempre comunicar la manifestació. Tingues en compte que
aquells que se t'oposen utilitzaran qualsevol bajanada per anular-te, i probablement
consideraran que el fet que no hagis comunicat la teva manifestació és més que suficient com
per parlar de "manifestació il·legal". I aquesta tonteria administrativa els semblarà molt més
greu que l'atropellament que t'ha portat a manifestar-te.

Com informar d'una manifestació?

Una persona física ha de dirigir un escrit a l'autoritat governativa. Aquesta és la Delegació del
Govern a la teva Comunitat Autonòmica. En qualsevol cas, recorda que si el presentes a
l'Ajuntament, aquest té (en teoria) l'obligació legal de donar-li el tràmit pertinent.
La llei exigeix que inclogui les dades següents:
Nom, cognoms, domicili i document oficial d'identificació de
l'organitzador o organitzadors.
Lloc, data, hora i durada prevista.
Objecte de la mateixa.
Itinerari projectat.
Mesures de seguretat previstes pels organitzadors o que se sol·licitin
a l'autoritat governativa.
A més, encara que la llei no ho demani, recomanem que inclogueu
també:
Lemes de la manifestació. (Compte amb aquest assumpte perquè se
sol utilitzar en contra vostre, tracteu que els lemes siguin el més
asèptics possibles dins de la protesta).
És recomanable també assenyalar un o dos recorreguts alternatius.
Perquè en el cas que el primer sigui prohibit, s'agilitzin els tràmits.
La persona que apareix com a organitzador de la manifestació ha de ser present en aquesta, amb
una còpia de la notificació.

Com reaccionar davant la policia

Mantingues la calma.

Sobretot, mantingues la calma.
Mai provoquis la policia.
No els insultis.
No els llencis coses. Ni tan sols coses inofensives.
No facis cap acte vandàlic

.

Impedeix als que t'acompanyin que realitzin actes vandàlics.
Tingues en compte que els mitjans de dretes utilitzaran qualsevol foto en què aparegui un únic
manifestant llançant una pedra per justificar que centenars de manifestants pacífics hagin rebut
una brutal pallissa. Recorda que la batalla que has de guanyar es lluita en l'opinió pública, no a la
manifestació.
Existeixen formes de defensa pacífica que són infinitament més eficaces que les pedres. Seure,
amb els braços enllaçats és una cosa molt eficaç, que obliga la policia a arrencar-vos un a un, es
perdrà molt temps en el procés, empenyent-los a perdre els nervis i colpejar gent evidentment
pacífica.
Recorda que cada foto on es vegi un policia utilitzant la violència de forma desproporcionada,
és una victòria per la teva causa. La policia a Espanya està acostumada a la impunitat. Aprofita-ho
al teu favor. Les teves armes són les fotos i els vídeos.

Si la policia carrega

Corre! Ells són Huruk-hai i vosaltres indefensos hobbits. Corre!

Però mantingues la calma, sobretot mantingues la calma i tracta de tranquil·litzar els que
t'envolten. Recorda que els antiavalots porten un equip bastant pesat, i això vol dir que tu corres
més que ells. Així que corre, però no histèricament. No et deixis acorralar, ni deixis que et portin
a un parany.
No deixis que t'atrapin, però tracta de recuperar el terreny perdut el més aviat que puguis.
Abans de la manifestació, és una bona idea fixar un punt de reunió amb els teus amics, per si es
produeixen càrregues, poder-vos tornar a ajuntar després.

Coneix els teus drets

La policia té dret a exigir-te que mostris la teva identificació. En teoria valdria qualsevol
document acreditatiu, però millor utilitza el DNI.
La policia pot escorcollar-te. Però només poden fer-ho agents del teu mateix sexe. També poden
registrar les teves coses.
La policia podria requisar-te qualsevol aparell que serveixi per fer fotografies, incloent mòbils,
únicament amb la finalitat d'esborrar qualsevol fotografia en què aparegui el rostre d'un policia.
Evidentment, tens dret a que se't torni.
Poden incautarte qualsevol tipus de droga i qualsevol cosa que puguin interpretar com una
arma. En aquests casos, si volen, poden buscar-te molt les pessigolles. Així que si us plau, no
vagis a una manifestació amb una navalla!

Què fer si ets detingut?

Més enllà de qui ets, la policia no té dret a obligar-te a dir-los res més.

No et resisteixis. No els insultis, no tractis de defensar-te, al contrari, mostra't el més dòcil i
educat que puguis. Sabem que és complicat mantenir la sang freda en determinades
circumstàncies, però anirà al teu favor en el cas que vagis a judici. D'altra banda, ja t'han
enxampat, és una ximpleria que a sobre et guanyis una hòstia de més.
Recorda que la policia no pot obligar-te a fer cap declaració. No has de dir-los res.
Sempre serà millor que t'interrogui un jutge que un policia. De vegades la policia amenaça de
portar-te al jutge "si no col·labores", ni cas. És un bluf.
Si consideres que la policia t'ha obligat a dir coses que no volies dir, hauràs de dir-li al jutge que
no reconeixes el que has declarat davant la policia.
Des del moment que arribis a la comissaria, reclama que un advocat t'acompanyi. Si en tens un
de confiança, necessitaràs memoritzar el seu nom complet (no et valdrà tenir-lo apuntat al mòbil
perquè te'l poden confiscar). Serà útil saber el seu número de telèfon. Pot ser bona idea
escriure'l en alguna part del teu cos que estigui coberta per la roba.
Si no tens un advocat de confiança, reclama'n un d'ofici. Amb un advocat davant sempre serà
més difícil que un policia ignori els teus drets.
Tens dret a que s'informi de que estàs detingut alguna persona que tu decideixis. També se l'ha
d'informar d'on et trobes. Si ets estranger, tens dret a que es comuniqui al consolat del teu país.
Tens dret a que et reconegui un metge. Això és especialment important en el cas que hagis
rebut agressions físiques que vulguis denunciar.
Si declares, llegeix després la declaració detingudament abans de signar-la. Assegura't que diu
exactament el que vols que digui. Alguns matisos aparentment sense importància podrien
arribar a complicar-te molt la vida.

Més informació

Aquesta guia ha estat realitzada per Pirates de Catalunya per afavorir l'ús del dret a la
manifestació.
La CGT i el Grup 1 7 de Març han redactat unes guies bastant més completes i exhaustives que
aquesta. Pots veure-les aquí:
http://www.cgt.info/nacarcgi/files/guias/Guia_Antirrepresiva_CGT.pdf
http://es.scribd.com/doc/1 1 561 41 7/1 7M-Manual-de-Autodefensa-civil
A més, corre per la xarxa un document difós pel grup Anonymous amb suggeriments per
protegir-se enfront d'un atac amb gasos lacrimògens. Podeu veure'l aquí.

