PARASKEVI
KOKONIOVÁ
ŘECKO
ZBITA BEHĚM
RASISTICKÉHO ÚTOKU
Paraskevi Kokoniová (35) je romská žena žijící na
západě Řecka. Ona i její mentálně postižený synovec (23)
byli napadeni a surově zmláceni rasisty, když šli v říjnu
2012 nakupovat. Její jedenáctiletý syn nemohl dělat nic
jiného, než se dívat, jak rasisté s pomocí dřevěných klád
bili a kopali do členů jeho rodiny.
Paraskevi uvedla, že jeden z násilníků ji označil za
příbuznou místního vůdce Romů. Navíc, ještě před útokem, byla obětí jednoho ze série rasistických nájezdů cílených na
romské rodiny. Mnoho lidí romské příslušnosti opustilo své domovy, aby uteklo pokračujícímu zastrašování a násilí, při kterém
dochází k vypalování domů.
V listopadu 2013 policie obvinila z útoku a těžkého ublížení na zdraví tři muže. Během vyšetřování však nevzala v potaz
předchozí podobné útoky ve městě Etoliko a možný rasový motiv. Jakékoli uznání rasistického motivu stojícího za napadením
znamená důležitou zprávu a pomůže ochránit romské obyvatele na celém území Řecka od dalších útoků.
Naléhejte, prosím, na ministra spravedlnosti, aby muži, obvinění z útoku na Pareskevi a jejího synovce, byli bez otálení
odsouzeni, a aby byl vzat v potaz rasistický motiv stojící za tímto útokem.

NAPIŠTE MINISTRU SPRAVEDLNOSTI V ŘECKU
Naléhejte, prosím, na ministra spravedlnosti, aby muži, obvinění z útoku na Paraskevi a
jejího synovce, byli bez otálení odsouzeni a aby byl vzat v potaz rasistický motiv stojící
za tímto útokem.
NAPIŠTE NA ADRESU:
Minister of Justice, Transparency and Human Rights, Ministry of Justice, Transparency
and Human Rights, 96 Mesogeion Avenue, 115 27 Athens, Greece
NAPIŠTE PARASEVSKI DOPIS VYJADŤUJÍCÍ VAŠI PODPORU
Pošlete jí pohled s motivy květin v řečtině či ve vašem vlastním jazyce.
Návrhy na znění dopisů:
Σκεμπτζαβα ι τούκι (Myslím na Vás)
Τίτσερες δύναμη (Buďte silná)
Τίτσερες δύναμη (Jsme s Vámi i Vašimi dětmi)
PIŠTE NA ADRESU:
Paraskevi Kokoni, c/o Amnesty International Greece, Sina 30, 10672, Athens, Greece

