
 
 پلیسآمیز خشونت برخورد مورد دستگیری و در Aبا ویلسون  هم پیمانی

  - او با
مورد بیرحمانه توسط پلیس  تشخیص هویتبازرسی در زمان  Aویلسون 
  .قرار گرفته استشتم  ضرب و

سوار ترام ، از محل اقامت باشدبیرون  شبسربرای وی تنها کافی بود که 
دلیل و بدون هیچ پلیس او را  نیرویباشد تا سیاه پوست و شده باشد 
نزدیک بود که جانش را از  Aویلسون  کشد.بیرون باز ترام  توضیحی
تعرض و تخلفی  افسران پلیس به خاطرکه می کنید  تصور. اگر دست بدهد
 .فکر کردید، شما اشتباه مورد بازخواست قرار گرفتند فورا   که داشتند
تا به مبارزه کرده اند. آنها برای پیگرد قانونی ماموران پلیس سال  8 بیش از و وکیل او Aویلسون 
نمونه  لی اونیست و ءستثنامورد ایک ویلسون که . ما می دانیم این موضوع هستند پیگیر همچنان امروز

افسران پلیسی است که رفتارشان مورد چشم پوشی  استفادهسوء خشونت واعمال از چگونگی  بارزیی 
و پیگیری  حل خواستاربه طور جدی  ها سال یحقوق بشر های . سازمانو اهمال نظر قرار می گیرد

 این مسئله شده اند. 
بیش  2016در سال ی نژاددر برابر تبعیض  خالفمگروه های  است، داشتهن چندانی بهبود رونداین 
. پلیس نمی خواهد نسبت مورد بازبینی قرار دادندرا دادگاه  در پرستانههای نژادرونده مورد از پ 50از 
به طور که به جای آن  ود بنگر تار خوددر ساخ اساسیی به عنوان یک مشکل نژاد مساله تبعیضبه 

  .داین موضوع رو نادیده می گیر برخورد کند، این قضیهجدی با 
نژادپرستانه همچنان آمیز و  هده بگیرد، موارد تبعیضعبررا  بی عدالتی اینلیت مسئو توانداگر پلیس ن

ی نژاد تبعیضنگ پوست یک شخص، اساس ربر هویتتشخیص  ازرسیانجام ب د یافت.نگسترش خواه
شود که گروهی از افراد جامعه دیگر به صورت پیش  ی باعث مینژادتبعیض . محسوب می گردد

 بلکه همواره گناهکار در نظر گرفته شوند. شوندنفرض بیگناه محسوب 
پلیس که بسیار موجب متوقف شدن بی دلیل و مورد بازرسی قرار گرفتن توسط نیروی ترس مداوم از 
موضوع . در مورد ویلسون، این می کند را به فرد تحمیل سنگینیروانشناختی بار ، شرمساری است

 قریبا منجر به مرگ او شد. ت
خشونت ی برخورد نحوهبا این  ست کها دت طوالنیممستقل زوریخ  مدرسه

ر و ما از ویلسون د پرداخته استبه مقابله و نژادپرستی نهادی  آمیز بنیادی
 حمایت می کنیم.ش دادگاه زمان

برگزار خواهد شدند،  محکوم که به سکوتآنانی همه  بجایمحاکمه ویلسون 
 . شد
  .ویلسون هستیمدر کنار ما 
، منطقهقضایی صبح در مقابل دادگاه  7:30ساعت  آوریل  10در
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