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Grupa antyrepresyjna Obozu dla Klimatu
Stan prawny na styczeń 2020

Mamy konsensus akcyjny!
Zgodziłyśmy się na wspólne granice naszego działania i znaleźliśmy metody, które uważamy za
słuszne i skuteczne.
Podczas akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa będziemy:
•działać w sposób pozbawiony przemocy,
•protestować w banku, nie niszcząc ani nie uszkadzając lokalu oraz otoczenia,
•omijać blokady i przeszkody stawiane nam w celu uniemożliwienia obywatelskiego
nieposłuszeństwa,
•działać z uwagą na osoby postronne, pracujące, klientki i klientów.

Ogólne zasady udziału w akcjach bezpośrednich
Siłą ruchów oddolnych jest solidarność. Nigdy nie zostawiamy nikogo samego sobie w obliczu
represji. Każda osoba represjonowana za aktywizm otrzyma pomoc i wsparcie od innych osób
zaangażowanych w ruch. Niemniej musisz pamiętać, że to ty decydujesz co będziesz robić. W
trakcie akcji to ty sam(a) odpowiadasz za bezpieczeństwo swoje i innych wokół siebie.
Nigdy nie rób niczego, do czego nie jesteś przekonana. Jeśli nie czujesz się pewnie, jeśli masz
poczucie, że twoje bezpieczeństwo jest zagrożone, w każdej chwili możesz przerwać swoje
uczestnictwo w akcji. Rób to co uważasz za stosowne, kieruj się intuicją i przestrzegaj
konsensusu akcyjnego. Zachowuj się spokojnie i analizuj możliwe zagrożenia. Jeśli nie wiesz co
robić, zastanów się i nie działaj pochopnie. Lepiej zrezygnować z dalszego udziału w akcji niż
narazić siebie i innych na utratę zdrowia lub życia. Pamiętaj, że bezpieczeństwo (jak zawsze)
powinno być priorytetem dla każdej osoby biorącej udział w akcji.
Dbaj o inne osoby wokół ciebie. Staraj się unikać gwałtownych reakcji, które mogą wywołać
panikę lub eskalować policyjną przemoc. Unikaj kontaktu fizycznego z funkcjonariuszami policji i
innych służb, a zwłaszcza wykonywania ruchów rękoma i nogami w ich stronę, ponieważ każdy
taki kontakt może być podstawą do postawienia ci zarzutów.

Grupy affinity
Grupa affinity to mała grupa osób pilnujących się nawzajem w czasie akcji. Wielkość grup affinity
może być różna, ale najlepiej sprawdzają się takie od 4 do 8 osób. Trzymaj się razem ze swoją
grupą.
Przed dotarciem na miejsce zbiórki wymieńcie się swoimi danymi. Minimum to imię nazwisko i
imiona rodziców. Idealnie także zapamiętać numery PESEL. W razie zatrzymania osoby z grupy
pozostające na wolności będą mogły przekazać dane zatrzymanej osoby grupie antyrepresyjnej

dzwoniąc pod wskazany numer, a ta odnaleźć ją na właściwym komisariacie i zapewnić
potrzebne wsparcie.
Ustalcie jakie macie ograniczenia udziału w akcji, czy możecie zostać zatrzymane, w jakiej
sytuacji bezwarunkowo opuszczacie akcje. Powiedźcie o swoich możliwościach fizycznych,
słabościach, chorobach, obawach/lękach, jak reagujecie na sytuacje trudne i jak druga osoba
może Wam pomóc w takiej sytuacji.
Wymyślcie sobie hasło, którym będziecie się przywoływać, jeśli nie będziecie mogli się znaleźć
wśród ludzi. Możecie też nadać sobie ksywki, żeby trudniej Was było zidentyfikować.
W ramach affinity grup dobierzcie się w pary – znajdźcie sobie kumpla/kumpelę (buddy) –
pilnujecie i wspieracie się wzajemnie. Łatwiej jest sprawdzać, gdzie jest jedna osoba i co się z
nią dzieje, niż pilnować całej grupy affinity.
Podczas akcji trzymajcie się razem, zwracajcie uwagę na siebie nawzajem, dbajcie o swoje
zdrowie i dobre samopoczucie. W razie zatrzymania osoby lub osób z Waszej grupy,
poinformujcie grupę antyrepresyjną podając imię nazwisko i PESEL (lub imiona rodziców) osoby
zatrzymanej. Jeśli wiecie, że ta osoba ma problemy zdrowotne, była ranna, musi przyjmować
leki, cierpi na alergię itp. koniecznie przekażcie tę informację grupie antyrepresyjnej wraz z
danymi.
Po akcji wspierajcie osoby w gorszym stanie psychicznym lub fizycznym. Gdy nadarzy się ku
temu okazja warto zmienić ubranie, jeśli jego wygląd wskazuje, że brałaś udział w akcji. Policja
może poszukiwać uczestników na podstawie zdjęć i filmów. Wracajcie z akcji w grupie affinity,
nigdy samotnie.

Co wziąć na akcję?
Weź także butelkę z wodą, coś słodkiego, jednolicie czarne ubranie dostosowane do pogody
(zakładając, że możesz przebywać długo na zewnątrz, bez możliwości schronienia przed
deszczem i innymi warunkami), pełne, wygodne buty, zestaw do pierwszej pomocy (przynajmniej
1 na grupę) sól fizjologiczną (dostępna w każdej aptece), leki które przyjmujesz na stałe, numer
telefonu grupy antyrepresyjnej (najlepiej napisany markerem na ciele).
Rekomendujemy też zabranie dowodu osobistego lub paszportu, gdyż osoby które nie posiadają
dokumentów mogą być zatrzymane na dłużej.
Jeśli zdecydujesz się wziąć telefon wprowadź kod zabezpieczający, jeśli to smartfon, upewnij
się, że jest zaszyfrowany. Rozważ wzięcie telefonu, którego na co dzień nie używasz, bez
wpisanej listy kontaktów, wiadomości itd.

Co lepiej zostawić?
Wszelkie niebezpieczne przedmioty (wszytko co może być potraktowane jako pałka, nóż itp.),
nielegalne substancje, alkohol, zbędne przedmioty, które mogą ułatwić rozpoznanie cię na
zdjęciach, personalne zapiski, notes, jakikolwiek inny bank danych. Jeśli masz poważną wadę
wzroku ubierz lepiej okulary niż soczewki, jest to bezpieczniejsze na wypadek kontaktu z gazem
pieprzowym.

Czy mogę zakrywać twarz?
W Polsce zakrywanie twarzy nie stanowi osobnego wykroczenia czy przestępstwa, zarówno na
demonstracji jak i poza nią. Zdecydowanie rekomendujemy używanie masek przeciwpyłowych,
kapturów, okularów, zwłaszcza w pobliżu kamer i aparatów.

Nagrywanie działań policji
Nagrywanie czynności policji jest ważne, bo może posłużyć jako dowód na niewinność
zatrzymywanych osób i przekroczenie uprawnień przez policję. Zastanów się jednak czy scena,
którą filmujesz nie zaszkodzi w tym samym stopniu uczestniczkom/uczestnikom akcji? Czy na
podstawie zrobionego przez ciebie zdjęcia lub filmu, komuś nie zostaną postawione zarzuty?
Obecność kamery drażni policję dlatego mogą próbować zmusić cię do jej wyłączenia. Nie ma
jednak żadnych podstaw, aby funkcjonariuszka / funkcjonariusz podjął w stosunku do ciebie
jakieś szczególne działania ze względu na fakt nagrywania. W szczególności nie można uznać,
żeby samo filmowanie bądź fotografowanie policjanta stanowiło zakłócanie porządku lub
utrudnianie interwencji.

Czy mogę odejść?
Jeśli masz fizyczną możliwość opuszczenia miejsca akcji bez kontaktu fizycznego z policjantami
po prostu to zrób. Nie stosowanie się do poleceń policji nie stanowi wykroczenia. Pamiętaj
jednak, że policjanci mogą stosować wobec ciebie przemoc i często to robią, również łamiąc
prawo, po to aby “ukarać” osoby, które po prostu ich zdenerwują. Mimo wszystko najlepszym
sposobem na uniknięcie kłopotów po akcji jest po prostu nie dać się spisać i nie dać się
zatrzymać.

Legitymowanie
Rekomendujemy posiadanie dowodu osobistego lub paszportu na akcji i podanie go policji gdy
zostaniemy wylegitymowani. Policja może nas też zidentyfikować na podstawie innego
dokumentu ze zdjęciem, lub oświadczenia innej osoby, ale lepiej mieć dowód osobisty.
Autentyczność innych dokumentów może być łatwiej podważona i policja może potraktować to
jako pretekst do zatrzymania cię na dłużej. Jeśli nie podasz dowodu w czasie legitymowania, z
pewnością zostaniesz poddana kontroli osobistej.
Podanie nieprawdziwych danych, a także odmowa podania dokumentu, jeśli go masz, jest
wykroczeniem, zagrożonym grzywną. Jeśli zdecydujemy się nie zabierać dowodu osobistego,
ani niczego innego co może cię zidentyfikować i odmówisz podania danych, również popełnisz
wykroczenie i policja może zatrzymać cię do czasu ustalenia twojej tożsamości.

Kontrola osobista
Kontrola osobista to tak zwane trzepanie kieszeni i bagażu. Przy kontroli osobistej masz prawo
żądać obecności osoby wskazanej przez siebie. Kontrola osobista musi być dokonana przez
osoby tej samej płci. Żądaj by wydali ci protokół przeszukania odzieży oraz pokwitowanie
odbioru rzeczy. Nie musisz niczego podpisywać.

Mandaty
Nigdy nie należy przyjmować mandatów na akcjach. Żadnych. Przyjęcie mandatu oznacza
przyznanie się do winy i zamknięcie jakiejkolwiek ścieżki prawnej, a także może stanowić
podstawę do pozwu cywilnego przeciwko tobie (np. o szkody wizerunkowe dla firmy). Co więcej,
policja ewidencjonuje sprawców wykroczeń, przyjmując mandat trafiasz więc do policyjnego
rejestru.
Osoby, które nie przyjęły mandatu nie są “ciągane po sądach” ponieważ osobiste stawiennictwo
na sprawach o wykroczenia nie jest obowiązkowe. Oznacza to, że możesz spokojnie powierzyć
zadanie reprezentowania cię przed sądem współpracującym z Obozem dla Klimatu
prawniczkom i prawnikom.

Telefon do grupy antryrepresyjnej
Dzwoń do grupy antyrepresyjnej wtedy i tylko wtedy, jeśli jesteś świadkiem zatrzymania innej
osoby biorącej udział w akcji, lub gdy sama zostaniesz zatrzymana. Jeśli widzisz, że ktoś z
twojej affinity został zatrzymany postaraj się zadzwonić do nas szybko, ale pamiętaj, że kilka
minut nie zmienia sytuacji zatrzymanej osoby. Znajdź spokojne miejsce, weź głęboki oddech,
spokojnie podaj imię, nazwisko, imiona rodziców i ewentualnie PESEL zatrzymanej osoby.
Powiedz jeśli osoba jest ranna, lub z innych powodów może wymagać pomocy medycznej. Jeśli
wiesz, że ktoś został zatrzymany lub zatrzymana, ale nie znasz jej danych poszukaj najpierw
innych osób z affinity zatrzymanej osoby i ustalcie jej dane.
Jeśli wiesz, że nikt ze świadków twojego zatrzymania nie zna twoich danych możesz krzyczeć
głośno swoje imię i nazwisko. Ktoś pewnie je usłyszy i zadzwoni. Jeśli je przekręci będziemy
mieli kłopot, więc miejmy nadzieje, że nie dojdzie do takiej sytuacji.
Jeśli dzieją się inne złe rzeczy, np policja atakuje, przekracza uprawnienia, nęka uczestniczki
akcji itp. NIE DZWOŃ do grupy antyrepresyjnej. Rozejrzyj się w około. NA PEWNO wokół ciebie
są bardziej doświadczone osoby, które wiedzą co robić. Zawsze warto zrobić zdjęcie lub nagrać
film.

Zatrzymanie
Policjant, który cię zatrzymuje musi:
1.podać stopień, imię i nazwisko; policjanci nieumundurowani okazują legitymację
służbową tak, byś miał możliwość odczytać i zanotować dane w niej zawarte
2.podać podstawę prawną oraz przyczynę podjęcia czynności służbowej.

Domagaj się tego. Oddziały prewencji nie muszą pokazywać „blach”, muszą to zrobić ich
dowódcy. Masz prawo zapisać sobie numery identyfikacyjne i nazwiska. Jeśli cię zatrzymano –
dyskutowanie, stawianie się i szarpanie może doprowadzić do eskalacji przemocy ze strony
policji, pamiętaj o tym, podejmując działania.

W drodze na komisariat
Rozmawiaj z innymi zatrzymanymi o waszych prawach. Wymień się nazwiskami, a jeśli chcesz
zostać anonimowy lub anonimowa – ustaloną ksywką, aby ten, który pierwszy wyjdzie, mógł
poinformować grupę antyrepresyjną. Jeśli masz przy sobie jakieś przedmioty “nielegalne” –
mogące ci zaszkodzić, spróbuj się ich pozbyć.

Na komisariacie
Odmów składania zeznań – masz do tego prawo.
Nie musisz rozmawiać z policjantami, odpowiadać na pytania itp. Nie mów nic, oprócz tego co
wyraźnie wskazane w niniejszym poradniku. Pamiętaj, że policja może wykorzystać dosłownie
każde twoje słowo w sądzie, przeciwko tobie lub przeciwko innym osobom. Nie ma znaczenia,
czy to “luźna” rozmowa na korytarzu, w radiowozie, czy formalne przesłuchanie.
Po zatrzymaniu policjant spisuje protokół, w którym musi określić dokładną, co do minuty,
godzinę zatrzymania i jego przyczynę. Jesteś zobowiązany do podania: imienia, nazwiska, daty
urodzenia i danych o twoim zawodzie (np. robotnik, urzędnik, student, bezrobotny). Nic więcej.
Domagaj się prawa do kontaktu z adwokatem! W twojej sytuacji adwokat lub adwokatka zostanie
zapewniona przez grupę antyrepresyjną, zadzwoń pod nasz numer, lub podaj go policji, mówiąc,
że to numer twojej pomocy prawnej. Policjant spyta się o to czy wnosisz skargę do sądu na
zatrzymanie. Powiedz, że chcesz ją wnieść (pamiętaj nie musisz tego robić na komisariacie,
masz na to 7 dni). W protokole jest informacja o powodzie zatrzymania, z którym na pewno się
nie zgadzasz, spróbuj odmówić więc podpisania go. Brak podpisu może jednak skutkować
odmową kontaktu z adwokatem.
Jeśli cokolwiek podpisujesz, upewnij się, że nie ma tam żadnej informacji dotyczącej Twojego
przyznania się do winy lub innych podłożonych dokumentów! Zawsze dokładnie czytaj co
podpisujesz! Żądaj kopii protokołu. Od momentu jego otrzymania nic nie mów.
Jeżeli masz zarzuty z Kodeksu Karnego, podaj swój prawdziwy adres zamieszkania. Policja
często sprawdza adres, który podałeś. W protokole przesłuchania podaj aktualny adres do
doręczeń, taki gdzie faktycznie sprawdzasz korespondencję.
Możliwe, że policja będzie chciała dokonać wybiegu i przesłuchać cię w charakterze świadka,
któremu nie przysługuje prawo do odmowy zeznań, jednak zgodnie z art. 183 par. 1 Kodeksu
postępowania karnego (kpk), możesz uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie
odpowiedzi mogłoby narazić ciebie lub twoich najbliższych na odpowiedzialność karną. Powiedz
tak. Prawda jest taka, że odpowiedź na każde pytanie może narazić cię na odpowiedzialność
karną, więc używaj tej formuły. Swoją drogą, gdyby było ci to potrzebne, to osobą najbliższą jest
także partner lub partnerka, niezależnie od tego jakiej jesteście płci, nie masz jednak obowiązku
tego precyzować.

Masz prawo powiadomić rodzinę i/lub swoją adwokatkę. Na końcu ulotki podany jest telefon do
adwokatki – powiedz, że chcesz ją powiadomić. Jeśli policja odmówi – nalegaj, nie poddawaj
się, groź skargą. Masz prawo do skutecznego telefonu do prawniczki (a nie tylko do jednego
telefonu – nieodebrane połączenie to nie koniec historii).
Możesz pozostawać w celi do czasu aż będzie chciał cię przesłuchać śledczy, (by wypisać
protokół przesłuchania lub notatkę służbową). Odmawiaj składania zeznań! Nic już nie podpisuj!
Taktykę obrony omówisz później ze swoim prawnikiem. Zwykle zatrzymanie trwa około 2-6
godzin. Nie może przekroczyć 48 godzin. Warunkiem dłuższego aresztowania jest formalne
postawienie zarzutu.
Jeżeli jesteś ofiarą przemocy policyjnej masz prawo żądać niezwłocznego zbadania przez
lekarza i wydania obdukcji (jest odpłatna, ale to bardzo ważny dowód!). Po wypuszczeniu trzeba
natychmiast odwiedzić kolejnego lekarza i ponownie zrobić obdukcję (o każdej porze dnia i nocy
w placówkach Pogotowia Ratunkowego, w Zakładzie Medycyny Sądowej, ale także w szpitalu,
izbie przyjęć – niestety obdukcja kosztuje) lub uzyskać choć tzw. kartę informacyjną z opisem
obrażeń z pogotowia, szpitala czy od chirurga. Zrób to, dokument, który dostaniesz stanowi
uznawany w sądzie dowód przestępstwa, inaczej nie będziesz miał żadnych argumentów na
swoją obronę.

Po wyjściu z komisariatu
Zgłoś się do grupy antryrepresyjnej! Przekaż informacje o innych zatrzymanych. Zgłoś też, jeśli
byłeś świadkiem nadużyć, przekroczenia kompetencji, zatrzymań dokonywanych przez policję.
Często zdarza się, że ofiary dowiadują się wiele miesięcy później, że toczy się przeciw nim
postępowanie sądowe – wtedy informacje o przekroczeniu uprawnień są bezcenne.
Jest też bardzo ważne abyś nawiązał lub nawiązała stały kontakt z grupą antyrepresyjną, jeśli
doświadczyłeś lub doświadczyłaś jakichś represji. Zostaw nam swój numer telefonu i maila.
Doświadczenie brutalności i represji, a także stres związany z udziałem w akcji bezpośredniej
mogą pozostawić w nas trwałe ślady – wywołać traumę. Bądźmy tego świadome i świadomi.
Obserwujmy siebie i inne osoby dookoła.
Możliwe reakcje obejmują: stany od pobudzenia po otępienie i zmęczenie; ból brzucha, głowy,
napięcie mięśni, mdłości; od wybuchów gniewu i płaczu, przez ataki paniki, lęk, po uczucie
pustki i niezdolność do czucia czegokolwiek.

Jak dojść do siebie?:
1.Przebywaj przez jakiś czas w spokojnym miejscu, w którym czujesz się bezpiecznie i w
którym otaczać cię będą ludzie którym ufasz i którzy mogą o ciebie zadbać.
2.Przepracuj to doświadczenie. Znajdź słowa by opisać, co się stało. Opowiedz o tym w
szczegółach przyjaciółce czy przyjacielowi. Zapisz to, co się stało. Wyraź to w jakikolwiek
sposób, który najbardziej ci odpowiada.
Czujesz, że potrzebujesz wsparcia? Nie wahaj się przyjść do infopunktu. Mamy dla Was przede
wszystkim zrozumienie i troskę, a także więcej materiałów, które mogą pomóc zrozumieć co się
dzieje.

Chcesz pomóc innym?
Pamiętaj:
•Straumatyzowane osoby mogą chcieć się izolować, mieć kłopot z proszeniem o pomoc.
Bardziej niż współczucia i nachalnego zainteresowania potrzebują zrozumienia i empatii.
•Jeśli widzisz, że coś jest nie w porządku – nie czekaj, aż osoba poprosi o pomoc. Zaproponuj
jej wysłuchanie i zapytaj, czy możesz coś dla niej zrobić.
•Nie udzielaj porad, jeśli ktoś wyraźnie cię o to nie prosi. W pracy z traumą czasem nie chodzi o
znalezienie konkretnego rozwiązania, a o przepracowanie i opowiedzenie o trudnym
doświadczeniu.

Możliwe konsekwencje prawne udziału w
różnych akcjach klimatycznego
obywatelskiego nieposłuszeństwa
Generalnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć działań policji, a także następujących po nich
działań prokuratury i sądu. Poniższy wybór oparty jest na doświadczeniu, niemniej nie możemy
zagwarantować, że sprawy potoczą się którymś z opisanych tu scenariuszy, choć wydaje się to
dość prawdopodobne. Warto pamiętać, że niezależnie od tego co się wydarzy, będziemy
wspierać się nawzajem i nikt nie zostanie zostawiony samemu sobie.

Umieszczanie napisu w miejscu do tego
nieprzeznaczonym
Umieszczenie jakiejkolwiek informacji (napisu, rysunku, baneru, transparentu), wszędzie poza
komercyjnymi przestrzeniami reklamowymi i tablicami ogłoszeń stanowi wykroczenie zagrożone
karą grzywny lub prac społecznych. Nie ma znaczenia technika jaką wykonano napis, ani
łatwość jego usunięcia. Prawdopodobnie jeśli wywiesisz baner lub umieścisz gdzieś jakiś napis
policja będzie próbowała złapać każdą zaangażowaną osobę i ukarać ją mandatem. Mandatów
na akcjach nigdy nie należy przyjmować.

Zakłócenie porządku lub spokoju
Wznoszenie okrzyków, hałas, ale także każde zachowanie “nieodpowiednie” dla miejsca i czasu,
może zostać uznane za wykroczenie zakłócenia spokoju lub porządku społecznego. Zgodnie z
Kodeksem Wykroczeń odpowiedzialność za ten czyn jest większa jeśli sprawca jest pod
wpływem alkoholu, lub innych środków, działa bez powodu, lub z powodu oczywiście błahego. O
ile działalność aktywistyczna nie zostanie raczej uznana w sądzie za “pozbawioną powodu”, to
należy zdecydowanie zadbać o to, aby być trzeźwym. Nie należy pić alkoholu, ani przyjmować
jakichkolwiek środków odurzających przynajmniej na dzień przed akcją. Maksymalna kara za ten
czyn to areszt (do 30 dni), zdecydowanie bardziej prawdopodobna jest jednak niska grzywna lub
prace społeczne. Prawdopodobnie jedna z najczęściej wymierzanych kar w Polsce to grzywna w
wysokości 100 PLN za wykroczenie z tego paragrafu.

Wejście na ogrodzony teren lub do budynku
Wejście na ogrodzony teren lub do budynku, może zostać potraktowane jako przestępstwo
naruszenia miru domowego, zagrożone karą więzienia do roku, grzywną lub pracami
społecznymi. Ten zarzut jest bardzo często stawiany aktywistkom i aktywistom, ale wiele spraw
kończy się umorzeniem z powodu braku szkodliwości, lub wymierzeniem kary prac społecznych,
ewentualnie niską grzywną.

Samo wejście do lokalu, do którego właściciel nie zakazał wstępu, nie stanowi rzecz jasna
przestępstwa. Oznacza to, że jeśli wchodzimy do otwartego sklepu, czy urzędu, nie popełniamy
żadnego przestępstwa. Nadal przestępstwem jest jednak pozostanie w lokalu pomimo wezwania
osoby uprawnionej (właściciela, pracownika, ochroniarza). Takie wezwanie musi być wyraźne,
jednoznaczne i zrozumiałe.
Obecność tabliczki “Zakaz wstępu”, lub zamkniętych na kłódkę czy zamek drzwi wystarczy, aby
sąd uznał, że wchodząc do takiego pomieszczenia naruszyłaś mir.
Nawet nie wchodząc do wnętrza budynku możesz zostać obwiniona o popełnienie tego
przestępstwa, jeśli weszłaś teren ogrodzony, ale tylko jeśli pokonałaś sztuczne ogrodzenie, jak
płot lub zasieki. Sama obecność tabliczek “Zakaz wstępu” lub naturalnej przeszkody, jak rów,
wał ziemny czy krzaki, nie pozwala uznać, że osoba przekraczająca taką barierę dopuściła się
przestępstwa, jeśli pozostaje na zewnątrz budynku.
UWAGA: Lepiej nie popełniać przestępstw! Jeśli masz poczucie, że otrzymałaś jednoznaczne
wezwanie do opuszczenia budynku lub terenu ogrodzonego, zrób to.

Wejście na teren nieogrodzony
Wejście na nieogrodzony teren nie stanowi żadnego przestępstwa ani wykroczenia, nawet jeśli
są tam tabliczki “Zakaz wstępu”, lub jeśli pokonałaś naturalną przeszkodę. Dopiero
„nieopuszczenie terenu na wezwanie osoby uprawnionej”, jest wykroczeniem zagrożonym
mandatem do 500 PLN. Warunkiem karalności jest więc także skuteczne dostarczenie wezwania
do opuszczenia (np. przez megafon). Dopiero po takim wezwaniu, jeśli dalej nie opuścisz terenu,
co powinno być umożliwione w bezpieczny sposób, popełnisz wykroczenie.

Kontakt z policją
Możliwe i prawdopodobne są także zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza
publicznego, które często policja traktuje jako zarzuty pomocnicze, tzn. stawia je „na wyrost”. To
relatywnie poważny zarzut karny, dlatego należy za wszelką cenę zabezpieczyć się przed nim.
Dobrym pomysłem jest unikanie kontaktu z funkcjonariuszami, a w razie zatrzymania –
niestawianie oporu i unikanie gwałtownych gestów w stronę policjantów. Jeśli możesz,
dokumentuj przebieg zatrzymania osób ze swojej grupy. Nagranie z zatrzymania często pomaga
obronić osobę zatrzymaną przed fałszywym oskarżeniem ze strony policji. Jeśli możesz ominąć
interweniujących funkcjonariuszy lub oddalić się od nich bez kontaktu fizycznego, nie popełniasz
przestępstwa ani wykroczenia.

Zniszczenie mienia
Zniszczenie mienia jest dość poważnym zarzutem karnym. Jeśli wartość szkody przekracza 500
PLN mamy do czynienia z przestępstwem zagrożonym karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.
Nie ma znaczenia jaka jest wartość całej rzeczy, liczy się koszt naprawienia szkody. Nawet małe
szkody otwierają jednak drogę do roszczeń cywilnych z tytułu “utraconych korzyści”. Oznacza to,
że uszkadzając coś w lokalu możesz być obciążona koniecznością zrekompensowania zysków,

jakie firma mogłaby zarobić, gdyby uszkodzona rzecz działała. Staraj się zatem nie zniszczyć
niczego. Na szczęście nie protestujemy w składach porcelany.

Odpowiedzialność cywilna
Istnieje prawdopodobieństwo poniesienia odpowiedzialności cywilnej za straty, które działania
aktywistek i aktywistów klimatycznych przynoszą firmom. Tak to prawda, aktywizm klimatyczny
polega na zadawaniu strat firmom, które niszczą planetę. Osoby spisane na miejscu akcji mogą
być pozwane przez firmę i firma może żądać od nich odszkodowań, które miałyby
zrekompensować jej straty powstałe w skutek zawieszenia niszczenia naszej planety na kilka
godzin. W takiej sytuacji osoby pozwane zbiorowo (np. 30 osób spisanych na jednej blokadzie)
ponosi odpowiedzialność solidarnie, tzn. muszą łącznie spłacić całą zasądzoną kwotę i dla sądu
nie ma znaczenia, kto wpłacił ile. Najpierw jednak musi zapaść wyrok, który uzna, że to
faktycznie dane osoby, a nie ktoś inny, spowodował stratę w określonej wysokości i zasadne jest
wypłacenie firmie odszkodowania. Prawnicy i prawniczki pracujący/e dla Obozu Dla Klimatu
będą bronić takich osób i na ich wsparcie prawne będziemy stale zbierać pieniądze.

