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Aos dias 14 de Abril do Ano de 2006 foi morto o jovem Dominique Kovamadio de 23 anos de idade por
um sgente da polícia. Um proprietário dum Kiosque tivara chamado a polícia porque o Dominique se
encontrava em frente ao seu Kiosque com uma faca na mâo. Quando o carro da polícia chegou com
três agentes da polícia a situiação nâo estava grave e perigosa, segundo a informação da própia polícia.
Por razoês até hoje desconhecidas a situação agravou-se. Um dos agentes da polícia matou o
Dominique com duas balas que foram desparadas uma a seguir da outra. Uma atingiu-o na prerna e
uotra no coração. O processo judiciário foito contra o agente da polícia foi abulido pelo estado
apresentando razoês que foi uma defesa pessoal ermegente. Defasa pessoal? –Se todas as
testeminhas confirmam que a distância entre a vitima mortal “Dominique” e o agente da polícia foi de
varios metros!
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A irmã do Dominique encarregou diversos advogados pedindo a revisão do processo judiciário. Em com
os advogados fez-se uma confência de imprença aos dias 10.10.2006 exigindo a reabertura do
processo judiciârio por razoês duma morte prevista. Entretanto o estado aceitou a reabertura do
processo e enviou ao tribunal de Hamm para que se tome uma decisão.
Nós exigimos o esclaressimento da morte de Dominique para chegar até o ponto de condenar o
individuo que cometeu o crime. Morte atravez da polícia nâo se pode tornar uma normalidade.
Nós nos lembramos tambem de Oury Jalloh, que foi queimado numa prisão da policia aos
07.01.05 e de tantas outras vítimas de rassismo!
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