Liberdade para Vincenzo Vecchi !
Nós, membros da comissão de apoio a Vincenzo, nos dirigimos a todos vocês.
Quinta-feira 8 de agosto, Vincenzo que vive há 8 anos em Rochefort- en- terre (Morbihan, Bretanha) é preso
pela polícia. A sua captura aconteceu sob mandato de prisão europeu, pelos seguintes factos :
-

Manifestação contra o G8 em Génova em 2001
Numa manifestação anti- fascista não autorizada em Milão em 2006

Vincenzo foi condenado com base no código Rocco, introduzido em 1930 na lei italiana sob Mussolini. O
texto permite, em nome da noção de « concurso moral », sancionar a simples presença a manifestantes
considerados como insurrecionais, sem provas factuais. Foi com base nesta lei que Vincenzo e nove outros
manifestantes, batizados os « dez de Génova », que foram inculpados e penalizados com penas entre 6 a 15
anos de prisão.
Em 2006, em Milão, uma manifestação organizada pelo partido político de extrema direita Fiamma Tricolor,
é autorizada. Segundo a lei Scelba, esta última deveria ter sido interdita por apologia ao fascismo. Em
contrapartida, a contra- manifestação, essa, não foi autorizada.

De que é Vincenzo julgado ? 2 manifestações onde houve danos de bens materiais, justifica-se 12 anos e 6
meses de prisão ?

Na manifestação de Génova, a repressão policial foi condenada pelo Tribunal europeu dos direitos
humanos, em particular, por tratamentos assimiláveis a « actos de tortura »
Conforme Amenesty Internacional, trata- se aqui do » maior atentado aos direitos democráticos num país
ocidental desde o fim da segunda Guerra Mundial.

Génova foi portanto o terreno de lutas, reivindicações económicas e ecológicas, que hoje fazem parte de
um largo consenso, no âmbito de uma catástrofe climática e humana.

Nem prisão, nem extradição, Liberdade para Vincenzo
Exigimos a sua liberação. Escolham o vosso modo de ação : escrevam, contem, difusam, questionem, E
assinem a petição !
A comissão de apoio a Vincenzo
https://www.comite-soutien-vincenzo.org/

