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NIE POZWALA,
ABY MORDERSTWO
USZŁO POLICJI BEZKARNIE
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Shackelia Jackson nie zamierza się poddać.
Kiedy w 2014 roku jej brat Nakiea został
zastrzelony przez policję, zrobiła wszystko,
by niezależni śledczy zabezpieczyli dowody
i ślady na miejscu zbrodni.
Policja poszukiwała mężczyzny
„o rastafariańskim wyglądzie”, podejrzanego
o dokonanie rozboju, a Nakiea pasował do opisu.
Policja znalazła go w sklepie i tam zastrzeliła.
Morderstwa młodych i zazwyczaj ubogich
mężczyzn, których dokonuje jamajska policja
są aż nazbyt powszechne. W ciągu ostatniej
dekady doszło do 2000 takich przypadków.
Shackelia nie chciała się zgodzić, by historia
jej brata zakończyła się w ten sposób. Walczy
z niedofinansowanym, opieszałym i niewydolnym

wymiarem sprawiedliwości. Zgromadziła wokół
wspólnej sprawy dziesiątki rodzin, których
najbliżsi również zginęli w podobnych
okolicznościach - wzmacniając ich wołanie
o sprawiedliwość. Policja odpowiedziała nalotami
na całą społeczność, przeprowadzając je w dni,
w których odbywały się przesłuchania w sądzie.
Zastraszała także samą Shackelię i jej rodzinę.
Jednak Shackelia nie pozwala się uciszyć.
Mówi, że takie próby tylko wzmacniają jej wiarę
w to, co słuszne. „Walczę, bo nie mam innego
wyjścia” - mówi – „Przestać, oznaczałoby,
że pozwolę następnemu policjantowi na zabicie
kolejnych moich braci”.
Wezwij władze Jamajki, by chroniły Shackelię
i zapewniły sprawiedliwość zamordowanym
przez policję.

Napisz do Premiera
Jamajki

Pokaż Shackelii,
że ją wspierasz

Wezwij go, by chronił Shackelię i zapewnił sprawiedliwość

Prześlij jej wiadomość pocztą lub poprzez media społecznościowe

zamordowanym przez policję.
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