KONAJTE!
1. NAPÍŠTE HLAVNÉMU
PROKURÁTOROVI SÚDU PRVEJ
INŠTANCIE V ATÉNACH:
n požadujte, aby pokračovalo vyšetrovanie

útoku na Konštantínu Kunevovú a aby bolo
nestranné, nezávislé, efektívne a aby viedlo
k zatknutiu páchateľov;
n požadujte ochranu pre ostatných
ľudskoprávnych aktivistov a členov odborov
pred podobnými útokmi.

2. NAPÍŠTE KONSTANTINE KUNEVOVEJ
LIST S VYJADRENÍM PODPORY:
Myslíme na Vás a posielame pozdravy Vám a
Vašej rodine.
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PROSÍM POMÔŽTE
KONŠTANTÍNA KUNEVOVÁ, GRÉCKO
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Konštantína Kunevová
pred útokom.

Konštantína Kunevová je 45-ročná bulharská emigrantka a

V máji 2009 bola doručená petícia s 22.000 podpismi

odborová predáčka, na ktorú 22. decembra 2008 zaútočil

námestníkovi ministra vnútra. Ten sa zaviazal, že zaistí

neznámy muž kyselinou sírovou, keď sa v gréckej metropole

dôkladné a nestranné vyšetrovanie, ktoré odhalí páchateľov a

Atény vracala domov z práce. Konštantína následkami útoku

postaví ich pred súd.

úplne stratila zrak na jedno oko, na druhé vidí len obmedzene.
Utrpela tiež vážne zranenia hrtanu, pažeráku a žalúdka.

V júni 2009 ukončil poverený vyšetrovateľ stíhanie, a to napriek
tomu, že páchateľov sa nepodarilo identifikovať. Prípad sa

Konštantína Kunevová, ktorá v Bulharsku pracovala ako

posunul na prokuratúru, ktorá by mala rozhodnúť o tom, či sa

učiteľka dejepisu, sa presťahovala do Grécka v roku 2001,

prípad uzavrie, alebo či sa vráti na ďalšie vyšetrovanie. Právnici

aby zarobila peniaze na liečenie svojho syna. Zamestnala sa

Konštantíny Kunevovej vyjadrili vážne obavy, že sa prípad

ako upratovačka, podieľala sa aj na aktivitách odborového

uzavrie napriek tomu, že vyšetrovanie bolo podľa ich názoru

zväzu a nakoniec sa stala tajomníčkou Zväzu upratovačov a

nedostatočné. Poukazujú napríklad na neskoré prešetrenie

pomocníc v domácnosti v južnom gréckom regióne Atika.

okolností útoku a aj na to, že na mieste, kde sa útok odohral,

Útok prišiel v období rastúceho napätia medzi Konštantínou

neprebehlo žiadne vyšetrovanie. Konštantína Kunevová

Kunevovou a jej zamestnávateľom, počas ktorého obdržala

vypovedala iba raz a to v počiatočnej fáze vyšetrovania. Sudca,

niekoľko anonymných výhražných telefonátov.

ktorí sa prípadom zaoberal, si nevyžiadal žiadnu aktualizáciu jej

Napriek tomu, že polícia začala oficiálne vyšetrovanie útoku,

svedeckej výpovede.

niekoľko ľudskoprávnych organizácií kritizovalo jeho počiatočný

Niekoľko mesiacov po incidente je Konštantína Kunevová stále

priebeh, najmä fakt, že vyšetrovatelia nebrali do úvahy

v nemocnici a čakajú ju ďalšie operácie.

Konštantíniné aktivity ako odborovej tajomníčky.
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