
ERMITTLUNGSAUSSCHUSS (EA) 
Grupo de apoio juridical – localisação de presos – procura de advogados 

 
Antes da manifestação 

• Leve contigo sua cartão de identidade valida, visas e autorisação de residência. 
• Leve algumas moedas e uma carteira telefónica. 
• Leve sua seguro de saude e 10,- Euros, se for necessário tratamento médico. 
• Leve seus remedios importantes e um kit de primeiro socorro. 
• Anote o número do telefone do EA. 
• Leve algo para fazer notas. 

 
• Controle sua roupa: só leve coisas que voçê precisa durante da manifestação. 
• Considere bem que é proibido na alemanha usar e lever coisas ou roupa que protegem o corpo contra 

violencia (capacetes p.ex.), armas ou vestidos que podem mascarar-te. 
• Drogas e alcool não tem nada a ver numa manifestação. Eles põem em risco os outros e voçê mesmo. 
• Deixe em casa: agendas, listas de endereços e números telefónicos. 
• Apague a lista dos números telefónicos no seu telefone. 
• Evita lentes de contato e pomadas á base de gordura: o gás lacrimogéneo se enriqueçe neles. 

 
Durante da manifestação 

• Considere bem sobre que voçê fala na manifestação: sempre há agentes policiais entre os manifestantes. 
• Nao tire fotos ou gravações de video de pessoas isoladas. 
• Nunca vá manifestações sozinho. Fiquem juntos em grupos na ida e volta da manifestação. 
• Se a polícia prender alguém- anote nome, data de nascimento e residéncia daquela pessoa e comunice ao EA. 
• Servicos de seguranca comerciais nao tem autoridade oficial ou policial. Alem do direito do proprietario da 

area eles nao tem mais autoridade como todo mundo. 
 
Em caso de detenção 

• Grite seu nome, data de nascimento e residência aos pessoas ao redor. 
• Voçê somente está obrigado á declarar seu nome, residência oficial, data e lugar de nascimento e sua 

nacionalidade. 
• Além disso : Nao diga nada!!!  
• Nao faça nenhuma declaração. Na policia, nos carros policiais ou na cadeia nao é lugar para falar. 

Declarações - se forem necessarias - voçê pode fazer mais tarde depois de ter falado com seus amigos ou seu 
advogado. Assim voçê nao incrimina ninguém sem querer. 

• Nao assine nada. 
• Exige á saber a razão da sua detenção. 
• Tenta chamar o EA ou pede outras pessoas que comunicassem sua detenção ao EA. 
• Se a poliçia tira fotos, imprimes digitais ou outros atributos particulares de voçé (peso ou tamanho p.ex.)- 

resista verbalmente e exige que a sua resistencia seja anotada. Tambem resista contra a coleta de material 
genetico (saliva, cabelo), nem voluntariamente. Mais uma vez: Não assina nada ! 

• Voçé deve ser liberado até o fim do próximo dia. Se voçé não for solto, voçê deve ser levado á um juiz. 
• Se voçé teme ficar preso ou for levado á um juiz, insista num advogado. O EA pode ajudar em achar um. 

 
Depois de ser liberado, comunique isso ao EA. Mesmo se voçê não comunicou sua detenção antes, talvéz alguém 
tenha feito. 
 


