
Anarcho-Biblioteka
Dobry pieróg to wywrotowy pieróg

Anonim
Operacja Fenix – prowokacja czeskich służb specjalnych

wrzesie 2015

federacja-anarchistyczna.pl
Wydane w pierwszym numerze ”Ataku”. Artykuł powstał na podstawie

materiałów tłumaczonych z jez̨yka czeskiego i angielskiego.

pl.anarchistlibraries.net

Operacja Fenix – prowokacja
czeskich służb specjalnych

Anonim

wrzesie 2015



O okolicznościach zatrzymań i aresztowań oraz metodach, jakie podczas
trwania kilkumiesiec̨znej operacji używała policja, możnaby pomyśleć, że
trafiły na śmietnik historii wraz z końcem poprzedniego ustroju.

W kwietniu 2015 r. czeska policja rozpoczeł̨a operacje ̨ przeciwko rucho-
wi anarchistycznemu, antypaństwowemu oraz ruchowi animalistycznemu.
Operacja ta znana jest pod kryptonimem „Fenix”. Podczas poczat̨kowej fazy
wiele osób zostało przesłuchanych, niektórzy z nich zostali aresztowani, do-
konano obławy na kilka miejsc. Policja skonfiskowała serwery, komputery,
pendrive’y, aparaty fotograficzne, telefony i inne urzad̨zenia elektroniczne
i nośniki danych. Nadal nie wiadomo, jaki jest rzeczywisty rozmiar tej akcji i
ile osób jest monitorowanych oraz jakie sa ̨zamiary policji. Kilka razy zdarzy-
ło sie,̨ że policja fabrykowała lub celowo ukrywała pewne ważne informacje
po to, by uzyskać pozwolenie na przeszukanie różnych lokali i aresztowanie
ludzi.

Wkolejnych tygodniach imiesiac̨achna światło dzienne zaczeł̨awypływać
cała lawina nowych informacji, dziek̨i którym runeł̨a misterna medialna fa-
sada brawurowej policyjnej operacji. Oprócz bardzo pożad̨anych przez me-
dia „przecieków” informacyjnych z tajnych policyjnych źródeł, które mia-
ły na celu wykreowanie wizerunku „niebezpiecznych terrorystów”, na po-
wierzchnie ̨ zaczeł̨y także wypływać niejasne okoliczności zatrzymań i aresz-
towań. Dotyczyły one także metod, jakich podczas trwania kilkumiesiec̨znej
operacji używała policja, a o których wielu ludzi mogłoby pomyśleć, że tra-
fiły na śmietnik historii wraz z końcem poprzedniego ustroju. Były to szero-
ko stosowane podsłuchy połac̨zeń telefonicznych i internetowych, śledzenie
przez tajna ̨ policje,̨ bezpodstawne stawianie groźnych oskarżeń w nadziei
na wyciag̨niec̨ie jakichkolwiek informacji, „odwiedziny” policji w domach
aktywistów o bardzo wczesnych godzinach oraz wiele innych „niestandar-
dowych działań”. Ponadto działania te nie były wymierzone tylko w poje-
dynczych „podejrzanych”, ale dotkneł̨y szerokiego kreg̨u osób, które mia-
ły pecha, że zostały uznane za „ekstremistów”. Na ile policja jest gotowa
działać na granicy prawa, czy zupełnie je przekraczać, okazało sie ̨ po opu-
blikowaniu informacji ujawnionych dziek̨i atakowi hakerskiemu na serwery
włoskiej firmy o niepewnej reputacji zajmujac̨ej sie ̨ szpiegowaniem kompu-
terów. Według hakerów czeska policja (w najlepszym przypadku półlegal-
nie) zleciła za olbrzymia ̨kwote ̨przygotowanie wirusów umożliwiajac̨ych in-
filtracje ̨ komputerów oraz skrzynek e-mailowych lewicowych aktywistów.
Zarówno legalność całego przedsiew̨ziec̨ia, jak i środki w nim użyte, zostały
zakwestionowane nawet przez Urzad̨ Ochrony Danych Osobowych (ÚOOÚ).
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Policja infiltrowała aktywistów nie tylko poprzez telefony i komputery. W
działania niektórych grup zaangażowali sie ̨ tajni prowokatorzy. Po jakimś
czasie, gdy ich pozycja wśród anarchistów została ugruntowana, zaczel̨i co-
raz cześ̨ciej mówić o potrzebie przeprowadzania bardziej bojowych akcji –
zaczel̨i też aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do nich. Akcja majac̨a
na celu atak na pociag̨ została wiec̨ zaplanowana i współorganizowana przez
(co najmniej) dwóch tajniaków. Tymczasem policja twierdzi, że zapobiegła
temu atakowi poprzez aresztowanie czterech osób (jedna z nich została zwol-
niona z aresztu w lipcu). Tak wiec̨ bez inicjatywy służb specjalnych do zaist-
niałej sytuacji w ogóle by nie doszło. Celem policji było najprawdopodobniej
zdyskredytowanie, zastraszenie i podzielenie całego ruchu anarchistyczne-
go oraz zebranie możliwie jak najwiek̨szej ilości informacji na temat grup,
działań i jednostek.

Poważne wat̨pliwości odnośnie do tej sytuacji wyraził szereg osobistości
życia publicznego w liście otwartym do policji oraz prokuratury.

Krótko po zatrzymaniach, które w niektórych przypadkach przekraczały
granice prawa,miałamiejsce kolejna budzac̨awat̨pliwości akcja: ewikcja cen-
trum kulturalno-społecznego Cibulka, która ̨przeprowadziło ponad stu cież̨-
ko uzbrojonych policjantówwspartych przez armatke ̨wodna.̨ Policja weszła
tym samym w kompetencje sad̨u, w tym wypadku majac̨ego rozstrzygnać̨
obywatelski spór pomied̨zy właścicielem i mieszkańcami. Oddzielnym roz-
działem tej historii sa ̨ również bezustanne próby powstrzymania realizacji
projektu autonomicznego centrum socjalnego Klinika. Po kilku dniach, pod-
czas których aktywiści spotykali sie ̨ z represjami, doszło także do brutalne-
go ataku policji na antyfaszystów blokujac̨ych marsz neonazistów w Brnie.
W tym samym mieście dwa miesiac̨e później, podczas innej demonstracji, w
dramatycznych okolicznościach specjalna jednostka policji zatrzymała mło-
dego rosyjskiego anarchiste.̨ Postawiono mu absurdalne zarzuty próby ata-
ku butelkami z benzyna ̨ na dom ministra obrony, którego miałby dokonać
w imieniu putinowskiego reżimu, w rzeczywistości walczac̨ego z rosyjskim
ruchem anarchistycznym za pomoca ̨ cież̨kich represji. Chociaż policja nie
ma żadnych bezpośrednich dowodów, młody aktywista cały czas pozostaje
w areszcie.

Przed zapadniec̨iem wyroku osoby oskarżone powinny być traktowane ja-
ko niewinne. Jednak w rzeczywistości nie tylko w mediach, lecz również w
działaniachwymiaru sprawiedliwościwidać, że zasada domniemania niewin-
ności została zignorowana, a oskarżeni sa ̨ traktowani jak gdyby już zostali
skazani. Zatrzymani byli przetrzymywani w izolatce – pozbawieni możliwo-
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ści kontaktu z najbliższymi oraz współwieź̨niami. Gdy w końcu zezwolono
na widzenia, odbywały sie ̨ one za pleksiglasowa ̨ szyba,̨ z zapiet̨ymi kajdan-
kami. Wszelka korespondencja przychodziła do nich z kilkutygodniowym
opóźnieniem, rzadko zezwalano im wychodzić na spacerniak, odmawiano
dostarczania paczek i pienied̨zy od rodziny. Pojawiły sie ̨ też problemy z po-
siłkami. Władze aresztu pomimo wcześniejszych zapewnień nie zastosowały
sie ̨ do wymogów diety jednego z oskarżonych, co odbiło sie ̨ na jego zdrowiu.

Zarówno w Czechach, jak i w całej Europie odbyły sie ̨ liczne akcje solidar-
nościowe z zatrzymanymi. Organizowano pikiety, wywieszano banery, pi-
sano listy do oskarżonych. 28 sierpnia w Pradze przeszła demonstracja. Jej
uczestnicy solidaryzowali sie ̨z represjonowanymi aktywistami orazwyrazili
swój sprzeciw wobec systemu opresji.
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