
Dijous 2 de febrer, a aulnay-sous-Bois, al barri anomenat «3000», quatre 
policies van agredir, insultar, colpejar, violar torturar i aterroritzar 
el Théo, que després del que anava a ser un control «ordinari», es va 
trobar a l’hospital greument ferit.

Els dies de després de l’agressió, a Aulnay-sous-Bois, hi va haver diversos 
enfrontaments amb la policia. Varis cotxes van ser cremats, alguns 
vidres d’autobusos trencats. a altres ciutats del departament també: a 
Clichy-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Bobigny, Villepinte, etc. A 
París, manifestacions salvatges van crear danys (se’ls hi van trencar 
els vidres a bancs i agències immobiliàries). Escenes de revoltamés que 
justificades: necessàries. Així com les manis i concentracions en suport 
al Théo que van tenir lloc a Aulnay i a diferents ciutats en tot l’estat. 
Cada ú-na troba els mitjans d’expressar la ràbia i la solidaritat.

El que aquests policies va fer a en Théo és absolutament repugnant i 
perturbador.

I ens recorda que, en graus diferents, som molts i moltes que hem 
sigut agredides, colpejades, humiliades, mutilades i/o lesionades per la 
policia, o inlcús a tenir familiars assessinades per la policia.

Ens recorda també que, sovint, sofrir una violació s’acompanya de 
sentiments de vergonya i de culpabilitat. Però la vergonya no està en 
ésser violat/da. La vergonya és violar.
La vergonya és agredir, torturar, assassinar.
La vergonya és ser policia.

Perquè els abusos, les «patinades» i els «errors» de la policia són, en 
realitat, part intrínseca del funcionament de la institució policial.

SOLIDARITAT AMB EL THÉO!

Text escrit per algunes anarquistes de Seine-Saint-Denis (perfièria 
de París) el 8 de febrer de 2017, sobre el moviment de Solidaritat 
amb el Théo, i sobre la policia també...



TENIM TOTES LES RAONS PER ODIAR LA  POLICIA

L’única cosa que la policia protegeix és l’ordre establert ja que és ua 
institució creada per protegir l’Estat, que sempre ha estat al servei del 
poder. Existeix precisament per això.

Òbviament hi ha polis pitjor que d’altres. Però siguin quin siguin els 
seus punts de vista personals, siguin quines siquin les seves capacitats 
d’empatia, la poli està sempre al servei d’una societat de classes 
governada per capitalistes i polítics, una societat racista, sexista i 
homòfoba. 

Així que per la lluita social, l’autoorganització, la revolta individual i 
col·lectiva, refusem sometre’ns a l’Estat i la seca policia. Davant dels 
discursos securitaris i el tancament identitari que pretenen dividir-
nos, busquem complicitats i mitjans de suport mutu per trencar les 
categories en les que ens han posat. Sigui quina sigui la nostra situació 
social, es nostre orígen, el sexe, el color de la pell, l’edat, el nostre 
barri, no baixem els ulls davant el terror policial. 

POLICIA FORA DELS NOSTRES BARRIS, FORA DE LES 
NOSTRES CIUTATS I FORA DE LES NOSTRES VIDES!
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