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Łatwo jest doświadczyć deja-vu, gdy wrócicie do domu i zaczniecie czytać doniesienia
w prasie oraz wpisy na twitterze osób uczestniczac̨ych w demonstracjach. Z tego powodu,
mimo że bed̨e ̨ pisać o wydarzeniach w Bristolu z tej niedzieli, bed̨e ̨ nawiaz̨ywać również
do tuzina innych demonstracji z ostatnich lat. Mam nadzieje,̨ że dołac̨zycie do mnie w tej
wed̨rówce opisujac̨ej jak do tych protestówwogóle doszło, orazw jaki sposób prasa, policja
oraz polityczki.cy i ich cheerleaderki.rzy, skonstruowały narracje ̨dookoła tych wydarzeń.

Rozwój wydarzeń
Gniew w stosunku do policji oraz rzad̨u, cichutko sie ̨ kumulował odkad̨ pojawiły sie ̨ de-
monstracje UK BLM latem 2020 roku. Podczas gdy ulice stawały sie ̨ cichsze, rasistowskie i
seksistowskie egzekwowanie prawa przez policje ̨wciaż̨ trwało. Morderstwo Sary Everard,
prawdopodobnie z rak̨ funkcjonariusza policji, poskutkowało wylewem zarówno żalu jak
i głośniejszego (ale wciaż̨ powstrzymywanego w sobie) gniewu. Gniew wymierzony w sek-
sistowska ̨przemoc wobec kobiet codziennie przez nie doświadczana,̨ oraz w tzw. „system
sprawiedliwości”, który w najlepszym przypadku to cierpienie ignoruje, i nazbyt czes̨to
sie ̨ mu przyczynia. Najliczniejsze czuwanie obywatelskie, którym poskutkowało to mor-
derstwo, miejsce miało w sobote ̨13 marca w Clapham Common [przyp. tłum.: park miejski
w Londynie].

A na dowód tego co chciano przekazać, policja to czuwanie zaatakowała. Wpierw czekali
do czasu gdy czuwanie bed̨zie mniej liczebne, do czasu gdy niebo ściemnieje, i do czasu
gdy zdaż̨a ̨ zebrać wystarczajac̨o dużo posiłków potrzebnych do obezwładnienia obecnego
wciaż̨ tłumu. Doniesienia oraz zdjec̨ia z tego ataku zostały rozpowszechnione, co dla policji
stało sie ̨ problemem. Stało sie ̨ to również problemem dla ich przełożonych w rzad̨zie, gdy
wmied̨zyczasie starali sie ̨oni po cichu przepchnać̨ ustawe,̨ majac̨a ̨zapewnić policji wiec̨ej
uprawnień wycelowanych w osoby protestujac̨e, podróżujac̨e i te niszczac̨e zabytki.

Zapoczat̨kowanie narracji
Wpierw do tego ataku odniosła sie ̨ w „bierny sposób” prasa. Reportaże relacjonowały:
„starcie na czuwaniu”, „starcia pomied̨zy protestujac̨ymi a policja”̨. Słowa były ostrożnie
wybierane, tak aby nic nie wskazywało na to, kto sie ̨do tych starć przyczynił (policja) oraz
kto przede wszystkim był ofiara ̨ tejże przemocy (osoby uczestniczac̨e w czuwaniu). Mimo
że czysto technicznie nie było to kłamstwo, intencja ̨ było unikniec̨ie oskarżania policji,
lub zasugerowanie, że to osoby protestujac̨e były temu winne. Oczywiście, gdyby osoby
protestujac̨e faktycznie zainicjowały przemoc, reportaże dokładnie zrelacjonowałyby, że
to „tłum zaatakował policje”̨. A i przy okazji – że co…? „Osoby protestujac̨e”? Była to ko-
lejna gra słów. „Osoby uczestniczac̨e w czuwaniu” nie brzmia ̨zbyt groźnie czy nielegalnie,
czuwanie przywołuje namyśl kwiaty, przemowy pełne żalu, świece i smutek. Jest to prawi-
dłowy opis tego co sie ̨ wydarzyło w Clapham Common, ale oczywiście niezbyt użyteczny
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gdy chcemy postawić policje ̨ w dobrym świetle. Bardzo wiele serwisów informacyjnych
zdecydowało sie ̨ określić wszystkie osoby tam zebrane mianem „osób protestujac̨ych”.
Polityczki.cy, tacy jak ministra spraw wewnet̨rznych Pritti Patel, szybko sie ̨ wtrac̨iły.li
potep̨iajac̨ „przemoc” z rak̨ „osób protestujac̨ych” na „nielegalnym zgromadzeniu”, a
prasa posłusznie powtarzała te twierdzenia, czes̨to bezkrytycznie.

To jednak nie wystarczyło, i nawet gdyby osoby uczestniczac̨e okrzykneł̨y to czuwanie
mianem protestu, to inni ludzie i tak widzieli zdjec̨ia, i wiek̨szość z nich zgodziłoby sie,̨
że morderstwo jest warte protestu. Potrzebne sa ̨ zatem nastep̨nie oświadczenia policji.
Czasem sa ̨ to kłamstwa, ale cześ̨ciej sa ̨ to wybiórcze prawdy pomagajac̨e przy tworzeniu
fałszywej narracji. Moga ̨ sobie odpuścić kwestie techniczne. Celem tutaj jest kontynuowa-
nie ukazywania tego czuwania jako wydarzenie niebezpieczne, oraz podzielenie wówczas
obecnych, na grupe ̨ „dobra”̨ i „zła”̨.

Najpierw, wspomna ̨ o poszkodowanych wśród policji, moga ̨ powiedzieć: „w zwiaz̨ku
z protestem, sześciu funkcjonariuszy otrzymało pomoc medyczna”̨. Spójrzmy wiec̨ na
to, o czym nie powiedzieli. W jaki sposób zostali poszkodowani? Zostali powaleni przez
wściekła.̨łego uczestniczke.̨ka protestu przy pomocy kija… czy osłabli przez odwodnienie,
przewrócili sie ̨ i pek̨ło im żebro przez upadek na tarcze,̨ może przymknel̨i sobie dłoń
w drzwiach radiowozu, albo złamali palec uderzajac̨ kogoś po głowie? Jeśli uważacie że
przesadzam, pośpieszam was do przeczytania tego doniesienia z obozu klimatycznego z
2008 roku. Jest to dla nich użyteczna taktyka, ponieważ bardzo rzadko sie ̨ zlicza, ile osób
protestujac̨ych zostało poszkodowanych, dziek̨i czemu, przypuszczalnie liczba ta wynosi
zero, zatem w takim przypadku, policja wiec̨ej przemocy doświadczyła, niż użyła.

Nastep̨nie, zaczna ̨ sie ̨ starać rozsiewać plotki. Zgodza ̨ sie,̨ że wiek̨szość z tych tysiec̨y
osób tam obecnych i popierajac̨ych sprawe ̨było nastawionych pokojowo, i nie powinno by-
ło zostać zaatakowanych. Później, delikatnie, zaczna ̨zaznaczać, że obecni byli też wmniej-
szości tamci ludzie. A kim sa ̨tamci ludzie? Bez znaczenia. W zależności od tego, kto tego dnia
jest straszydłem. Black Lives Matter, Antifa, Extinction Rebellion, Anarchistki.ści, „zapa-
lone feministki”. Jest to oczywiście dość powszechne, że niektórzy uczestnicza ̨ w wielu
wydarzeniach dotyczac̨ych różnych spraw, bez misternego planu „przejec̨ia” tych wyda-
rzeń. Jest to nieistotne. Co już jednak jest istotne, jest demonizacja i zakłamywanie prawdy
o osobach tam pobitych i aresztowanych: „Nie byli to ludzie jak wy czy ja, czyli osoby pra-
widłowo zajmujac̨ymi sie ̨ sprawa ̨ przemocy wobec kobiet i przesadzonym zachowaniem
policji – to były zapalone agitujac̨e anarcha-feministyczne BLM’owskie rebeliantki!”.

Jeszcze później, zaczna ̨sie ̨desperacko starać zrzucićwine ̨na ofiary przemocy policyjnej.
Zaczna ̨wspominać o tym, jak to osoby protestujac̨e zaczeł̨y drzeć sie ̨ na policje ̨ gdy ta sie ̨
pojawiła (po prostu straszne!), że na transparentach pojawiły sie ̨ przekleństwa (o nie!), że
wydarzenie to było „nielegalnym zgromadzeniem”, że to te podłe osoby uczestniczac̨e w
czuwaniu powinny sie ̨wstydzić. Pod żadnymwarunkiemnie przyznaja,̨ że to policjamogła
eskalować pokojowenastawienie, lub że przyczyniła sie ̨w jakiś inny sposób do pogorszenia
sytuacji. W przeszłości, policja i prasa posuwali sie ̨ na tyle daleko, sugerujac̨, że napaść na
meż̨czyzne ̨ w wózku inwalidzkim ped̨zac̨ym „agresywnie” w ich strone,̨ była prawidłowa ̨
reakcja.̨
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Teraz bed̨zie wam łatwiej zrozumieć działanie czy to „komentarzy i opinii” w gazetach,
czy edytoriali, czy niekończac̨ych sie ̨ doniesień w mediach społecznościowych; w takich
przypadkach, bed̨ac̨ wolnym od wszelkiego fact-checkingu [przyp. tłum.: weryfikacji fak-
tów], o wiele łatwiej sie ̨ kłamie. Może i pierwsze medialne doniesienia bed̨a ̨ ocierać sie ̨ o
prawde,̨ ale to w nastep̨ujac̨ych dniach, drukowanie czy publikowanie w sieci tekstów ty-
pu „antifa super soldiers przejel̨i czuwanie i rozpoczel̨i szturm na funkcjonariuszy policji”,
bed̨zie uznawane za dopuszczalne. A to, poskutkuje „przyjacielskim ostrzałem”, czyli kry-
tycznymi opiniami ludzi bed̨ac̨ych „po tej samej stronie barykady”, którzy kupili te ̨narra-
cje,̨ bad̨ź którzy po prostu chca ̨wyglad̨ać przyzwoicie (dla własnych celów politycznych).
Wróćmy jednak do głównego tematu dnia…

Co sie ̨ tak naprawde ̨ wydarzyło w Bristolu
Przez ponad tydzień, tłumy zbierały sie ̨ noca ̨ w College Green, by uczestniczyć w żałobie,
poświec̨onej zabitym przez seksistowska ̨przemoc kobietom, oraz w ramach protestu, wo-
becwspółudziału policji w seksistowskiej – i innej – formie przemocy.Wmied̨zyczasie, wie-
le osób wspólnie uczestniczyło w anonimowym wezwaniu do demonstracji przeciw usta-
wie „Police, Crime, Sentencing and Courts Bill” [przyp. tłum.: ustawa dotyczac̨a zmian w
policji, sad̨ownictwie i systemie karnym], pod hasłem #KillTheBill. Demonstracja otwarcie
zaznaczała, że nie ma ona żadnych osób organizujac̨ych, dziek̨i czemu policja nie miała
na kim wywrzeć presji, aby te ̨ demonstracje ̨ odwołać – istniały tylko wezwania, szerzone
przez różne grupy i media.

W niedziele ̨od godzinymniej wiec̨ej 13:30, zaczel̨i sie ̨zbierać ludzie w okolicach College
Green. Policja zaczeł̨a podchodzić do jednostek i małych grup ludzi, domagajac̨ sie ̨od nich
opuszczenia zgromadzenia, grożac̨ grzywnami i aresztami, lub nakazujac̨ im poddanie sie ̨
przesłuchaniu. Natomiast pred̨ko sie ̨wycofali, gdy tłum zaczał̨ być coraz bardziej liczebny.
Niedługo po godz. 14., namiejsce przybyło aż 5000 ludzi (było to najwiek̨sze demo od czasu
BLM, które miejsce miało zeszłego lata – było tam ponad 15 tys. osób uczestniczac̨ych).

Przez kilka nastep̨nych godzin, tłumy szły dookoła centrum Bristolu w nastroju impre-
zowym – jest to dosyć stereotypowe dla naszego miasta. Skandowania, piosenki, samba,
sound systemy – i owszem – wiec̨ej niż pare ̨ wykrzykiwanych przekleństw, były podkła-
dem dla niezwykle zróżnicowanej mieszanki obywatelek.li Bristolu machajac̨ych transpa-
rentami. Wiele osób uczestniczac̨ych opuściło demonstracje,̨ a ci co zostali, zgromadzili
sie ̨ na trawie w Castle Park lub krec̨ili sie ̨w okolicach końca Union Street. To właśnie tam,
gdy tłum stawał sie ̨coraz mniej liczebny, policja starała sie ̨usunać̨ ze zgromadzenia osobe ̨
protestujac̨a,̨ która po prostu sobie siedziała. To właśnie zaraz po tej prowokacji, o około
godz. 18., ci którzy wciaż̨ byli chet̨ni na dalszy przemarsz, ruszyli w dół wzgórza niedaleko
galerii w strone ̨ głównego posterunku policji w Bristolu – posterunku Bridewell.

Przez około pierwsze dziesieć̨ minut, po tym jak protest pojawił sie ̨przed Bridewell, by-
ło obecnych może tylko z tuzin policjantów – nieodziani w białe kaski, rozproszeni przed
wejściem do komisariatu i w paru zaparkowanych furgonetkach. Niedługo później, jedna
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z furgonetek odjechała, a druga została opuszczona. Około stu, dwustu ludzi usiadło przed
komisariatem, a nastep̨nie zaczel̨i skandować i krzyczeć – grupa ta, była złożona przede
wszystkim z młodych osób, głównie kobiet. Reszta protestujac̨ych staneł̨a po drugiej stro-
ny ulicy, bad̨ź rozeszła sie ̨ po chodniku w kierunku posterunku. Mimo że policja była w
defensywie, a tłum przeważał ich gdzieś 90-1, nikt policji nie zaatakował. Nikt sie ̨ przez
nich nie przepychał, by dotrzeć do niestrzeżonego wejścia, i nikt też nie rzucał kamienia-
mi w SZKLANE ŚCIANY komisariatu.

W tym momencie, przybyła pierwsza fala posiłków policyjnych, mnóstwo prewencji, i
patrol konny. Zaczel̨i popychać tłumw tył, otaczajac̨ i izolujac̨ pewne jego cześ̨ci. Przewra-
cali ludzi, odpychali w tył, a niektórych nawet atakowali. Mimo tego, spiet̨y tłum protestu-
jac̨ych, pozostał opanowany. Wielu wciaż̨ siedziało na ziemi lub krec̨iło sie ̨ w okolicach
ścian komisariatu. Jedyna ̨ odpowiedzia ̨ tłumu na zaistniała ̨ sytuacje,̨ było skandowanie
„wstydźcie sie”̨ oraz obrzucenie jednej furgonetki policyjnej kamieniami.

W czasie tego incydentu, już blisko godz. 18:40, policja musiała dokonać wyboru: albo
stana ̨w defensywie przed komisariatem i może cofna ̨ sie ̨ troszke ̨w tył, albo eskaluja ̨ sytu-
acje ̨ tworzac̨ niebezpieczna ̨ i coraz to bardziej agresywna ̨ atmosfere.̨ Wybrali opcje ̨ druga,̨
i puścili na tłum – psy; dosłownie, bo mieli zaraz wprowadzić w tłum, funkcjonariuszy z
policyjnymi psami na smyczy, a metaforycznie, bo na ludzi rzucili sie ̨ funkcjonariusze po-
licji, atakujac̨ ich pałkami teleskopowymi, uderzajac̨ nimi w głowe ̨ tych co stali, kopiac̨
siedzac̨ych na ziemi, a nawet uderzajac̨ młoda ̨ kobiete,̨ która siedzac̨ na ziemi z rek̨ami
podniesionymi do góry, tłumaczyła im, że jest to protest pokojowy.

Jednak taka narracja publiczna, sie ̨po prostu nie nada! Stawia to policje ̨w złym świetle,
wiec̨ kłamstwo zaczyna być wtem współtworzone, ukrywajac̨ przy tym prawde.̨ Redaktor-
ki.rzy prasowe.wi, polityczki.cy, funkcjonariuszki.sze policji na wysokich szczeblach, na-
rzekajac̨e na twitterze osobowości medialne prowadzac̨e talk-showy i tworzac̨e clickbaito-
we artykuły – wszyscy zaczynaja ̨sie ̨ teraz skupiać na ciag̨u wydarzeń. Pisza ̨że „protestuja-̨
cy starli sie ̨ z policja”̨, lub: „starcia przed posterunkiem policji w Bristolu w trakcie prote-
stu”, jak gdyby to protesty same z siebie, i to bez żadnej strony, zaczeł̨y te starcia! Później
bed̨a ̨ donosić na temat biednej furgonetki: „furgonetka została obrzucona kamieniami”!
Bo kto mógłby w takim wypadku winić policje ̨ za bycie świadkiem obrzucanej kamienia-
mi furgonetki, a nastep̨nie za bicie przypadkowych osób protestujac̨ych? Nawet gdyby ta
osoba siedziała na ziemi z pół minuty drogi dalej, bed̨ac̨ całkowicie odseparowana ̨ od tej
furgonetki przez kordon policyjny?

Szczerze mówiac̨, myśle ̨ że siła z jaka ̨ zareagowały osoby protestujac̨e, zaskoczyła poli-
cje.̨ Na poczat̨ku reakcja ta była stosunkowo pasywna – para osób wśród protestujac̨ych
przywitała przybyte psy policyjne, starajac̨ sie ̨ je nakarmić pizza.̨ Jednak gdy policja zdjeł̨a
rek̨awice i już poważnie zaatakowała, ludzie również zaatakowali. Pałki teleskopowe, gaz
pieprzowy i tarcze, spotkały sie ̨ pieś̨ciami i kijami. Furgonetki policyjne które wjechały w
tłum, zaatakowane zostały przy pomocy butelek i puszek z farba.̨ Kolejnym kluczowym
punktem w budowaniu przez prase ̨ fałszywej narracji było to, że BBC poczat̨kowo zamie-
ściło artykuł informujac̨y o tym, że policyjne furgonetki zostały zaatakowane butelkami
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po tym, jak wjechały w tłum. Zredagowano go jednak tak, aby przekazać, że policyjne fur-
gonetki zostały po prostu zaatakowane. To już zupełnie inna implikacja.

Podczas tego chaosu, ktoś odpalił w tłumie kilka fajerwerków. Potencjalnie niebezpiecz-
ne, alemniej niebezpieczne niż psy policyjne, którew tymmomencie zostały zabrane, spło-
szone głośnymi dźwiek̨ami (nie wiadomo, czy było to celowe działanie). Psy byływielokrot-
nie przemieszczane przez cała ̨noc. Pomimo tego, jak niebezpieczne jest to dla protestuja-̨
cych, dla psów, a nawet dla policjantów, z których przynajmniej jeden prawie został wy-
kastrowany przez swojego podopiecznego. Jedna ̨z pierwszych narracji medialnych, która
dominowała, było to, że protestujac̨y zagrażaja ̨ zwierzet̨om policyjnym… Cóż, to policja je
tam przywiozła i użyła jako broni. W rzeczywistości, policyjne jednostki konne wciaż̨ były
na ulicach przez sześć godzin po rozpoczec̨iu demonstracji (konie nie ucierpiały), wiec̨ al-
bo nie było dla nich żadnego zagrożenia ze strony tłumu, albo policja zdecydowała sie ̨ je
wielokrotnie narażać na niebezpieczeństwo przez cała ̨ noc.

Ta odosobniona furgonetka z wcześniejszych wydarzeń, została nastep̨nie pomalowa-
na sprayem pomied̨zy druga ̨ i trzecia ̨ fala ̨ policyjnej przemocy, a później podpalona, zdu-
miewajac̨e, jak bardzo policja zapomina o jednym lub dwóch pojazdach podczas każdego
wiek̨szego protestu. Nowe furgonetki ustawiły sie ̨przed stacja,̨ a policjanci wypełnili ulice.
Po krótkiej przerwie wszystko znów nabrało tempa, policja była mniej pewna siebie, po-
nieważ tłum nie ugiał̨ sie ̨ przed ich pałkami i gazem pieprzowym. Ludzie dotarli do tych
wielkich szklanych ścian i rozbili kilka szyb (słyszałxm doniesienia, że ludzie dostali sie ̨
nawet do środka). Inni malowali sprayem okna, do których dotarli, wspinajac̨ sie ̨ na mu-
rowana ̨ cześ̨ć komisariatu, ale wysoka ̨ tylko na jedno piet̨ro. Policja zabezpieczyła front
posterunku, ale nie chciała lub nie była w stanie rozped̨zić tłumu, lub pozostawić go w
spokoju. Po godzinie tłum został zepchniet̨y w boczne uliczki, ale wielokrotnie wracał na
Bridewell Street. Wielu protestujac̨ych odniosło obrażenia, inni byli przerażeni, ale widok
ludzi, którzy troszczyli sie ̨ o siebie nawzajem, był bardzo pokrzepiajac̨y. Utworzono spon-
taniczne punkty pierwszej pomocy, dzielono sie ̨ zapasami, a ludzie starali sie ̨ zabrać z te-
renu tych w najgorszym stanie, czes̨to indywidualnie ryzykujac̨. Walki trwały godzinami,
a co najmniej jeszcze jeden pojazd policyjny stanał̨ w płomieniach. Do godziny 20. policja
rozpaczliwie prosiła o zgłoszenie sie ̨na służbe ̨wszystkich przeszkolonych w zamieszkach
funkcjonariuszy, a wielu z nich było na ulicach jeszcze długo po północy.

Jakie ważne wnioski należy z tego wszystkiego wyciag̨nać̨?
Nie możemy kontrolować narracji mediów głównego nurtu, starajac̨ sie ̨ po prostu prze-
strzegać ich zasad. Nie ma znaczenia, jak sie ̨ zachowujemy. Jeśli policja nas zaatakuje, me-
dia przedstawia ̨nas jako tych agresywnych. Najczes̨tsza ̨przyczyna ̨aresztowania za napaść
na policjanta podczas demonstracji jest to, że samemu zostało sie ̨ napadniet̨ym przez
policjanta, który nastep̨nie potrzebuje wymówki.

Powinniśmy być gotowe.i do przedstawienia własnej narracji tak szybko, jak to możli-
we, zanim fałszywa narracja ugruntuje sie ̨ w godzinach i dniach po proteście, ale jednak
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przy dominacji ledwie garstki ogromnych korporacji medialnych jest to zawsze trudna do
zrealizowania propozycja. Jednakże narracja medialna jest tak samo przewidywalna, jak
i oderwana od realiów rzeczywistości. Jest to coś, co musimy wyjaśnić ludziom, z który-
mi rozmawiamy. Wiemy, jaka jest policja, lepiej niż jakaś.iś dziennikarzyn.k.a siedzac̨a.y
w biurze w Londynie, która.y prawdopodobnie składa anty-protestowy super artykuł po-
przez użycie funkcji „kopiuj-wklej” i przypadkowe uderzenia w klawiature.̨

Musimy mieć nadzieje,̨ że ci, którzy w szerokim zakresie – a właściwie, bardzo szero-
kim zakresie – podzielaja ̨ nasze cele, jeśli chodzi o ustawe ̨ o policji, uwierza ̨ nam bardziej
niż prasie i policji. Może to wymagać pewnej przekonywalności. Jednak nawet najbardziej
rygorystycznie pacyfistyczna osoba protestujac̨a bed̨zie widziała swoje działania przekre-̨
cone w gazetach, i miejmy nadzieje,̨ że zostanie ona zniechec̨ona do podzielania narracji
policji i polityków. Ich gotowość do wkupienia sie ̨w fałszywa ̨narracje ̨ lub cheć̨ szybkiego
wyróżnienia sie ̨jako bardziej godni szacunku niż ci, którzy “ścieraja ̨sie”̨ z policja,̨ może do-
prowadzić ich do potep̨ienia protestujac̨ych jako reakcji odruchowej. A to po prostu idzie
na rek̨e ̨ policji, bo to pomaga potwierdzić fałszywa ̨narracje,̨ i ogólnie pomaga w atakowa-
niu protestów.

Jeśli to ciebie opisuje, to cóż, nie rób tego, dobra? Szanuje ̨każdego, kto jest w stanie stać
tam i przyjać̨ pałke ̨w głowe,̨ kopniec̨ie w żebra, kto potrafi patrzeć jak ich osoba koleżeń-
ska zostaje spryskany gazem pieprzowym i trzymać sie ̨osobistego kodeksu pacyfizmu, kto
potrafi włożyć rec̨e do kieszeni i nie uderzyć… Ale dla wielu ludzi, być może dla wiek̨szo-
ści z nas, silnym instynktem jest powstrzymanie napastników przed skrzywdzeniem nas i
tych, którzy nas otaczaja.̨ Nawet jeśli ta zbiorowa samoobrona polega na zadawaniu ciosów
lub rzucaniu kijem.

Nie możemy pozwolić, aby jeden protest zdominował te ̨ dyskusje ̨ na dłuższy czas. Tu
nie chodzi o jeden protest, tu chodzi o ustawe,̨ która jasno określa plan rzad̨u dotyczac̨y
znacznie bardziej autorytarnego państwa. Niektórzy ludzie bed̨a ̨ chcieli sie ̨ spierać o to,
czy zbiorowa samoobrona przed policja ̨zaszkodziła czy pomogła sprawie, ale nie możemy
pozwolić, by był to głównywat̨ek dyskusji. Jużwidziałxm, jak niektórzymówia,̨ że gwałtow-
ne protesty dadza ̨rzad̨owi dodatkowy pretekst do wprowadzenia tej ustawy w życie, ale ta
ustawa nie dotyczy ludzi, którzy walcza ̨ z policjantami. Nie bed̨ziecie zaskoczone.eni, gdy
dowiecie sie,̨ że policja ma już wiec̨ej władzy niż potrzebuje, aby aresztować was za walke ̨
z nimi samymi. Ta ustawa jest o protestach, na których nawet nikt nie walczy. To prawo
spowodowałoby WIEC̨EJ agresywnych protestów, ponieważ jeśli pokojowy, posłuszny, ule-
gły protest jest karany dziesiec̨ioma latami wiez̨ienia, dlaczego nikt zdrowy na umyśle nie
miałby zamiast tego wszczać̨ zamieszek?
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