
DEMONSTRACJA
7 maja godz. 13

pod aresztem na Młyńskiej
Łukasz: „Jakikolwiek by nie był wyrok, nie zgadzam się na niego, 

jako wyraz swojej wolności trafiam teraz na 3 miesiące do aresztu”

27  kwietnia  2016  r.  do  więzienia  na  okres  3  miesięcy trafił  Łukasz
Bukowski,  uczestnik  poznańskiej  Federacji  Anarchistycznej.  Wcześniej
został  oskarżony  i  skazany za  naruszenie  nietykalności cielesnej
policjanta w związku z blokadą eksmisji  Katarzyny i Ryszarda Jenczów
z kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu. Aktywista w proteście
przeciwko  polityce  eksmisyjnej i  postępowaniu  policji odmówił
poddania  się  karze  grzywny, która została  zamieniona  na przymusową
pracę, a ostatecznie na pozbawienie wolności. Na wezwanie policji udał
się do aresztu przy ulicy Młyńskiej, gdzie został osadzony.

Łukasz Bukowski chce w ten sposób zwrócić uwagę na ciągle trwające
wysiedlenia  i  brutalne  eksmisje,  jakie  mają  miejsce  zarówno  w
Poznaniu, jak też w całym kraju. Odmówił zapłacenia grzywny, uznając, że
stając  w  obronie  eksmitowanych,  postąpił  słusznie.  Chce  także
zwrócić  uwagę  na  nierówne  i  niesprawiedliwe  traktowanie
lokatorów oraz  na  represjonowanie wszystkich  tych,  którzy  stają  w
obronie praw lokatorskich.

Do eksmisji Ryszarda i Katarzyny Jenczów (poważnie chorej, od wielu lat
poruszającej się na wózku inwalidzkim kobiety) doszło 25 października
2011 roku. Pomimo ewidentnej choroby pani Katarzyny sąd, orzekając
o  eksmisji,  nie  przyznał małżeństwu  prawa  do  lokalu  socjalnego.
Eksmisja miała się odbyć de facto „na bruk”  (do lokalu tymczasowego).

Dla przeprowadzenia wysiedlenia zmobilizowano duże siły policji, które
zjawiły  się  na  kilka  godzin  przed  zaplanowaną  eksmisją,  „odcinając”

dostęp  do  kamienicy i  lokalu.  Pomimo  tego  ok.  70  aktywistów  i
aktywistek  próbowało  powstrzymać  eksmisję.  Dołączyli  do  nich
mieszkańcy dzielnicy, ale  w konsekwencji  Katarzyna Jencz,  z  uwagi  na
nagłe  pogorszenie  stanu  zdrowia,  została  odwieziona  karetką
pogotowia do szpitala. Komornik zajął i zabezpieczył mieszkanie.

W trakcie blokady zatrzymano trzy osoby, w tym Łukasza Bukowskiego.
Łukasz utrzymuje, że  zarzuty naruszania nietykalności  policjanta są
niesłuszne,  a  jego  ukaranie  było  formą  odwetu za  podjęty  opór
społeczny. Przypomnijmy, że  policja  w  związku  z  tą  blokadą  eksmisji
postawiła także przed sądem jeszcze dwoje innych osób, zarzucając
im przewodzenie nielegalnemu zgromadzeniu. Oboje ostatecznie zostali
przez sąd uniewinnieni.

Nasz  ruch  uznaje  Łukasza  za  więźnia  politycznego,  więźnia
sumienia, który  w  ten  sposób  domaga  się  przestrzegania  praw
lokatorskich  i  powstrzymania  wysiedleń.  Jego  uwięzienie  oznacza
rozpoczęcie  naszej  kolejnej  kampanii wymierzonej  przeciwko
wysiedleniom,  czyszczeniu  kamienic,  deptaniu  praw  lokatorskich.
Domagamy  się  wraz  z  Łukaszem  zaniechania  eksmisji i  zmiany
niesprawiedliwej polityki  społeczno-mieszkaniowej,  która  staje  się
przyczyną  wielu  ludzkich  tragedii.  Ofiarami  padają  często  osoby  o
najniższym statusie materialnym.

Wzywamy wszystkich do zademonstrowania swojej solidarności 
z Łukaszem, ze wszystkimi eksmitowanymi lokatorami oraz ze

wszystkimi, którzy doznali przemocy ze strony policji –

spotykamy się w 7 maja (sobota) o godz. 13:00
przed bramą aresztu przy ul. Młyńskiej 1

Dość łamania praw lokatorów! 
Dość policyjnej przemocy! Eksmisje stop!

Federacja Anarchistyczna s. Poznań


