Liberdade para Vincenzo
Nem prisão – nem extradição
Detido a 8 de agosto em Rochefort- en- terre (Bretanha) sob 2 mandatos de prisão europeus (MPE) e
desde aí em detenção na prisão de Vezin le Coquet en Rennes.
Nós, a comissão de apoio a Vincenzo, exigimos o fim da procedura de extradição para Itália e a sua
libertação !
Vincenzo participou em 2001 às manifestações do G8 em Génova e em 2006 a uma manifestação não
autorizada, em oposição á manifestação fascista em Milão. A justiça italiana condenou-o a 12 anos e
6 meses de prisão,pelos factos acima descritos.

Durante e depois das manifestações em Génova a repressão policial foi extremamente violenta, com
múltiplas detenções, centenas de feridos e um manifestante morto por bala nas ruas de Génova.
Actos de tortura foram cometidos dentro da escola Diaz. Uma dezena de manifestantes foram
detidos e inculpados com penas extremamente pesadas de 8 a 15 anos, pelo motivo oficial de saque
e estragos de bens materiais. Batizados os « dez de Génova « Vincenzo é um deles. Perante esta
pena injusta e disproporcionada, decide fugir á prisão e chega a Bretanha, Rochefort-en-Terre.
Face a esta detenção, uma comissão de apoio é constituída por amigos, vizinhos, camaradas ;
Rapidamente outras comissões se formam em várias cidades e vilas em França e em Itália !!!
Na primeira audiência ante o tribunal de recurso de Rennes, Dia 14 de agosto,os advogados de
Vincenzo, acompanhados pela comissão de apoio, obtém que um pedido de informação
suplementar, seja feito á justiça italiana com fins de obter os documentos oficiais do processo, que
levaram á condenação de Vincenzo. Os documentos em posse dos advogados são incompletos e
questionam a legitimidade da condenação ! A justiça italiana têm até 10 de outubro para fornecer os
ditos documentos !
A comissão de apoio, demonstrou igualmente, que o mandato de prisão europeu relativo a
condenação de Milão, é uma grosseira manipulação. Com efeito e graça aos advogados italianos, é
provado que Vincenzo cumprio a pena á qual foi inculpado, em Milão. A justiça italiana não podia
ignorar o conhecimento da decisão do tribunal de recurso de Milão em 2009, que certifica a
execução desta última. Um MPE não pode ser pedido por uma pena já cumprida !
Este último é consequentemente caduco, a comissão de apoio exige que o tribunal de recurso de
Rennes o anule. Para mais o MPE relativo a Génova está incompleto e inconsistente segundo o
tribunal, o advogado- geral e os advogados da defesa. A comissão exige portanto, a anulação dos
dois mandatos e a libertação de Vincenzo Vecchi !!!

Por hora, Vincenzo está detido na prisão de Vezin le Coquet en Rennes, un pedido de liberdade
condicional foi feito e a decisão do tribunal será conhecida dia 26 de setembro ! Até lá nós
continuamos mobilizados !
Vincenzo foi condenado, assim que 9 outros inculpados, pelo facto de exprimir as suas ideias através
de manifestações. Está situação poderia acontecer a qualquer um de nós !!! Assim, frente á
repressão crescente relativamente aos manifestantes em Itália, como noutros países, nós
exprimimos a nossa solidariedade com os « dez de Génova », como para quaisquer indivíduos

reprimidos por defenderem as suas ideias ! Demonstremos que face á repressão, a defesa colectiva é
a melhor das solidariedades, não permaneceremos sós.
Convocamos todas as pessoas que o desejem a manifestar o seu apoio a Vincenzo. Exigimos o termo
do processo de extradição e a sua libertação !!!
Solidariedade para com os inculpados de Génova e Milão !!
Fim á repressão policial e judiciária !!
Próximos Encontros
14 de setembro e 25 setembro : apelo das comissões de França e Itália á mobilização- informações
divulgadas brevemente.
Mantenha-se informado : www.comite-soutien-vincenzo.org
FB@soutienvincenzo
Comite.soutien.vincenzo@gmail.com

