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Helsinska Fundacja Praw Czł owieka pragnie wyrazic zaniepokojenie przebiegiem interwencji

Policji biorącej udział  w prÓbie ''eksmisji'' osÓb (squattersÓw) nielegalnię zamieszkujących i

uzytkujących od kilku lat opuszczony budynek dawnej fabryki przy u|, Elbląskiej 9l|I w

Warszawie w dniu 16 marca 2012 r. Zdaniem obserwatorÓw Helsiriskiej Fundacji Praw

Czł owieka (dalej: HFPC) wydarzenia, ktÓrę muał y miejsce przy ul. Elbląskiej, nasuwają

przypuszczenia, ze funkcjonariusze Policji, w tym sł uzby prewencji, faktycznię asystowali

wł aś cicielowi (dzier awcy) ZaJętej nięruchomoś ci oraz wynajętej przez niego firmie

ochroniarskiej w Samowolnej eksmisji mieszkaricÓw squatu Elba. Z re|acji obserwatorÓw

HFPC oraz innych naocznych ś wiatkÓw wynika, 
,ze Policja zaanęktował 'a teren dawnej

fabryki, otoczył a go od wewnątrz kordonem uniemozliwiając squattersom wejś cie na jej

teren. Zał 'ączamy raport obserwatorÓw HF.PC Z opisywanych wydarzen (zał ącznik).

Mając powy sze na uwadze, Helsiriska Fundacja Praw Czł owieka Zwtaca się do Pana

Komendanta z proś bą o wyjaś nienie następujących wątpliwoś ci:

1. Na jakiej podstawie prawnej Policja prowadził 'a czynrtoś ci przy ul. Elbląskiej 9lL1 w

Warszawie w dniu 16 marca 2012 r.?
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