Uczestnicy zamieszek Antify w
Portland wysyłają sierżanta
policji do szpitala, innych
funkcjonariuszy
oblewają
chemikaliami

Zamieszki w sąsiedztwie Kenton w północnym Portland w
poniedziałek 28 września doprowadziły do wysłania jednego
policjanta do szpitala, kilku innych zostało oblanych
chemikaliami,
a
24
agitatorów
Antify
zostało
aresztowanych przez Biuro Policji Portland (PPB). Uczestnicy
zamieszek zorganizowali demonstrację wzywającą do zniesienia
więzień i policji.
Uczestnicy zamieszek zaczęli się formować i organizować około
20:45 w Kenton Park. Planowali wymarsz o 21:15, aby znaleźć
policjantów do sprowokowania. Jednak ich plany zostały
udaremnione, gdy obserwatorzy policyjni wezwali wsparcie, gdy
zobaczyli, że grupa planuje „niedozwolony marsz”.
Niepokoiło ich również to, że wielu członków tłumu używało
tarcz. PPB uważa, że używali tarcz w celu „ochrony osób
zamierzających popełniać przestępstwa, takie jak rzucanie
przedmiotami w policję”.

Uczestnicy

zamieszek

są

nieposłuszni

funkcjonariuszom policji i atakują ich kamieniami,
butelkami i chemikaliami
Z powodu postrzeganego zagrożenia dla mieszkańców Portland i
ich majątku, funkcjonariusze PPB wkroczyli do tłumu, zanim
mogli się w pełni zebrać, aby skonfiskować ich tarcze. Kiedy
to robili, wielu z uczestników zamieszek przeszkadzało im w
czynnościach.
Niektórzy
rzucali
w
funkcjonariuszy
przedmiotami, takimi jak butelki, co najmniej 2 osoby zostały
aresztowane podczas tej początkowej bitwy.
Po tym incydencie policja powiedziała demonstrantom, że mogą
pozostać w parku i protestować, ile chcą. Nie mieli jednak
pozwolenia na marsz i przemieszczanie się gdzie chcą. Gdyby
wyszli na ulicę, zostaliby aresztowani, oskarżeni lub
rozproszeni za pomocą amunicji do kontroli tłumu, takiej jak
gaz pieprzowy i broń.
Funkcjonariusze PPB wyszli z parku, mimo że uczestnicy
zamieszek w dalszym ciągu rzucali w nich różnymi
przedmiotami. Tłum w akcie buntu przeszedł chodnikami (co było
technicznie legalne), aby dotrzeć do biurowca Portland Police
Association, głównego związku policyjnego reprezentującego
szeregowych funkcjonariuszy PPB.
Biuro stwierdziło, że budowa związku była przedmiotem wielu
„gwałtownych i destrukcyjnych” demonstracji.
„Osoby działające w ramach demonstracji na dużą skalę, włamały
się do budynku, podpaliły budynek, odcięły prąd w budynku,
wybiły okna i spowodowały inne zniszczenia” – powiedział PPB w
swoim oświadczeniu. „Kilka z tych incydentów przekształciło
się w zamieszki, w których oficerowie zostali zmuszeni do
użycia gazu łzawiącego i innej amunicji, aby odepchnąć
brutalny tłum”.
Gdy uczestnicy zamieszek zbliżyli się, funkcjonariusze
poinformowali tłum, że chodnik przed budynkiem związku jest
zamknięty. Kilku demonstrantów wyszło na ulicę, która wciąż

była dla nich niedostępna. Na szczęście PPB otoczyła budynek
związku, aby zapobiec atakowi któregokolwiek z uczestników
zamieszek.
Policja wkroczyła do akcji, aby aresztować demonstrantów na
ulicach.
Uczestnicy
zamieszek
zareagowali
gwałtownie. Próbowali interweniować w aresztowaniach, atakując
funkcjonariuszy. Wielu oficerów rzucało w nich kamieniami i
butelkami. Jeden z uczestników zamieszek uderzył sierżanta
policji w twarz, a pięciu innych policjantów zostało oblanych
jakąś szkodliwą substancją chemiczną. Filmy z kłótni
pokazywały również jednego uczestnika zamieszek odpalającego
fajerwerk, który trafił oficera w głowę.
Sierżanta policji trzeba było wysłać do szpitala. Nie ma
żadnych informacji na temat obrażeń odniesionych
funkcjonariuszy, których potraktowano chemikaliami.

przez

Podczas
tej
bójki
dokonano
jeszcze
kilku
aresztowań. Funkcjonariusze kilka minut później ogłosili
bezprawne zgromadzenie i nakazali uczestnikom zamieszek
rozejść się. Niewielu się do tego zastosowało, dopóki PPB nie
zaczęło maszerować w stronę tłumu w policyjnym kordonie.
Około 1:30 w nocy zamieszki dobiegły końca i aresztowano 24
osoby. Większość aresztowanych uczestników zamieszek została
oskarżona o przeszkadzanie oficerowi pokojowemu i zakłócanie
porządku publicznego. Jedna osoba została oskarżona o nękanie,
a druga o dwa przypadki ucieczki trzeciego stopnia. Dwie osoby
zostały oskarżone o naruszenie nietykalności funkcjonariusza
policji, a jedna 17-letnia dziewczyna została skierowana do
sądu dla nieletnich z zarzutem naruszenia nietykalności
funkcjonariusza pokojowego i zakłócania porządku drugiego
stopnia.
Kilkoro z aresztowanych osób udawało dziennikarzy. Nosili
ciężkie kamizelki kuloodporne i posiadali broń, taką jak gaz
pieprzowy i noże, posiadając fałszywe przepustki prasowe.

W nocy policja z Portland aresztowała także uczestnika
zamieszek Antify udającego kierowcę ratunkowego. Mężczyzna,
Jason Dye, lat 40, został zatrzymany w swoim srebrnym sedanie
– oznaczonym z boku czerwonym krzyżem, aby sygnalizować, że
pojazd może być używany jako środek transportu medycznego –
ponieważ policja zauważyła, że porusza się w sposób
stwarzający zagrożenie. W samochodzie funkcjonariusze znaleźli
naładowany pistolet. Dye został ukarany za niewłaściwe użycie
pasa bezpieczeństwa, jazdę bez ubezpieczenia i niestosowanie
kierunkowskazów.

Policja w Portland uważa, że przemoc będzie
trwała do wyborów
Po rozproszeniu się uczestników zamieszek, kilku mieszkańców
obserwujących zamieszanie zapytało policjantów w pobliżu, jak
ich
zdaniem
skończą
się
zorganizowane
społeczne. Funkcjonariusze odpowiedzieli, że

zamieszki
mieszkańcy

Portland muszą rozpocząć współpracę z funkcjonariuszami służb
ratunkowych i urzędnikami publicznymi.
„Gdyby [uczestników zamieszek] nie było tutaj, nie byłoby nas
tutaj” – powiedział jeden z funkcjonariuszy. „Gdyby ludziom
bardziej podobały się rządy Trumpa, prawdopodobnie nie
mielibyśmy tego problemu w pierwszej kolejności. Ale jest
wiele sporów z rządem federalnym”.
„Wiemy, że będzie to trwało przynajmniej do wyborów” –
powiedział inny oficer. „To mogłoby trwać aż do inauguracji”.
Poniedziałkowe zamieszki oznaczają cztery miesiące niemal
nieprzerwanych demonstracji w Portland przeciwko domniemanej
przemocy policyjnej oraz systemowemu i instytucjonalnemu
rasizmowi.
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