
1/10/14 3:58 PM”Farliga områden” i Hamburg oroar - Nyheter | SVT.se

Page 1 of 3http://www.svt.se/nyheter/varlden/farliga-omraden-i-hamburg-oroar

Utrikes

”Farliga områden” i Hamburg oroar
54 minuter sedan

Undantagstillstånd råder i praktiken i större delen av Hamburg sedan
bråk kring ett ockuperat allaktivitetshus urartat i kravaller. Många
hamburgbor ogillar kravallerna men tycker att polisen överreagerar.

Sedan polisen efter flera veckors sammandrabbningar med demonstranter häromveckan
klassade hela tolv kvadratkilometer av staden, däribland nöjeskvarteret S:t Pauli, som "farligt
område" är läget spänt. USA varnar till och med sina medborgare för att besöka staden och
jurister har kallat åtgärderna för undantagstillstånd som möjligen strider mot den tyska
grundlagen.

Under veckan har hundratals personer samlats varje kväll för att trotsa polisens beslut.

Polisens farlighetsklassning ger bland annat rätt till id-kontroller utan att misstanke om brott
måste föreligga.

Inte bara demonstranter men också boende i kvarteret kritiserar polisens beslut.

-Det är inte bra att polisen kan införa speciella zoner som inskränker medborgarnas rättigheter
utan ett politiskt beslut, säger Simone Meier.

-Å andra sidan är det inte ok att demonstranterna slår sönder så mycket butiker här i kvarteret,
säger hennes man Alex och pekar på inslagna fönsterrutorna bakom honom.

Från hela Europa
Strax före jul urartade en demonstration till stöd för det ockuperade huset "Rote Flora", en före
detta teater och ett välkänt centrum för Tysklands autonoma vänster.

När husets ägare krävde att det skulle tömmas uppmanades vänsterextrema från hela Europa
att komma till Hamburg. Under demonstrationen drabbade 7 000 personer samman med 3
500 poliser i de värsta kravallerna på flera år. 170 poliser och 500 demonstranter skadades.

Efter flera attacker mot en polisstation på gatan Reeperbahn kom polisbeslutet om "farligt
område".

Inte rädd
-Det är jobbigt med alla demonstranter som skjuter fyrverkerier. Man kan demonstrera men
måste inte attackera polisen. Men rädd, nej det är jag inte här i det "farliga" området, säger
Birgit Aue som jobbar i ett konditori nära den utsatta polisstationen.

Till helgen delas området upp i tre mindre delar. Hur länge den klassificering kommer att
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fortsätta är oklart.

Kritik mot polisens beslut kommer också från vänsterpartiet Die Linke och De Gröna.
Socialdemokraterna anser dock att situationen lugnats tack vare polisinsatser.

-Det har lett till att potentiella upprorsmakare har stoppats. Genom att beslagta masker,
slagträn och smällare har grova brott kunnat förhindras, hävdar stadens socialdemokratiske
inrikessenator, Michael Neumann.

Uppgiften motsätt. Motivet sägs vara att de senaste dagarna varken hittat tillhyggen eller
fyrverkerier hos dem som man kontrollerat, rapporterar tv-stationen NDR.

FAKTA: "FARLIGT OMRÅDE"
Polisens rätt att klassa ett område som farligt infördes i Hamburg 2005. Ursprungligen var det
tänkt att användas för att hindra försäljningen av droger i en park. I vanliga fall klassas ett litet
område som farligt under några timmar, exempelvis vid större demonstrationer eller en
fotbollsmatch. I det aktuella fallet har polisen infört avspärrningar och id-kontroller och
kroppsvisitationer under en längre period och på ett sätt som i praktiken liknar formerna för
undantagstillstånd. Det innebär att vissa normala lagar och rättigheter sätts ur spel och att
myndigheter, i detta fall polisen, får utökade maktbefogenheter. (TT)
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Hårt trafikerad bro stängdes Nu tvingas New Jerseys guvernör Chris Christie be om ursäkt.
· 2 timmar sedan

Hämndskandalen som hotar republikanernas stora
stjärna

"Gå inte nära fåglar i Kina och Sydostasien" Varning från EU:s
smittskyddsmyndighet ECDC. · 6 timmar sedan

Asienresenärer varnas för fågelinfluensan

Mördade butiksinnehavare på 1990-talet Man avrättad med giftinjektion.
· 2 timmar sedan

Dömd mördare avrättad i Oklahoma
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”Det small till som fan” SVT avslöjar: Trafikverket lät tågen rulla vidare som vanligt trots
flera larm. Godståg spårade ur en timme senare. · 6 minuter sedan

X2000-förare larmade före urspårningen

Flera halkolyckor på fredagsmorgonen Nu drar kall luft ned över hela Sverige under
helgen. · 11 minuter sedan

Varningen: Ishalka på väg

”Torsk” mördades i skogsområde Han försökte köpa sex, men i stället blev 32-
åringen först rånad – och sedan mördad. · 1 timme sedan

18 års fängelse för mord efter rånfälla

Thomas Morgenstern tappade balansen på träning Oklart hur allvarlig skadan är.
· 1 minut sedan

OS-mästare i våldsam krasch

”Vi får alltfler vänner” Partiledaren talade mot vinster i välfärden på V-kongressen men
försvarade också valfriheten. · 5 minuter sedan

Jonas Sjöstedt försvarade alternativ i välfärden

Här är helgens hålltider Alpint från Adelboden, Altenmarkt och skidor från Nove Mesto.
· 1 timme sedan

Stenmark gästar Vinterstudion

Hårt trafikerad bro stängdes Nu tvingas New Jerseys guvernör Chris Christie be om ursäkt.
· 2 timmar sedan

Hämndskandalen som hotar republikanernas stora
stjärna
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