ً
ضربا
أوسعوها
في اعتداء عنصري
باراسكيفي كوكوني
اليونان

اكـتـب رســـالـة
غير حياة إنسان
ّ
ُاكتب رسالة إلى وزير العدل في اليونان

حث وزير العدل على ضمان سرعة إدانة الرجال

المسؤولين عن االعتداء على باراسكيفي وابن أخيها على

وتقول باسكيفي إن أحد الذين اعتدوا عليها
استهدفها بصفتها إحدى قريبات زعيم من زعماء
طائفة الروما في المجتمع المحلي .وعالوة على
ذلك ،فلقد سبق وأن وقعت باراسكيفي ضحية
لواحدة من سلسلة من المداهمات العنصرية التي
طالت عائالت الروما في نفس القرية .ولقد فر
العديد من أبناء الروما من منازلهم جراء استمرار
أعمال الترهيب والعنف التي تُ مارس ضدهم
وشهدت إضرام النار بعدد من منازلهم.

يرجى حث وزير العدل على ضمان سرعة إدانة
الرجال المسؤولين عن االعتداء على باراسكيفي
وابن أخيها على أن تتضمن األحكام معاقبتهم
على الدوافع العنصرية للجريمة المرتكبة.
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تنتمي باراسكيفي كوكوني لطائفة الروما ،وتقيم
في اليونان .وتعرضت باراسكيفي البالغة من
ً
عاما للضرب المبرح رفقة ابن أخيها
العمر 35
ً
كوستاس ( 23عاما) الذي يعاني من إعاقة عقلية،
وذلك في حادثة اعتداء بدوافع عنصرية أثناء
قيامهما بالتسوق في أكتوبر /تشرين األول
 .2012ولم يكن بوسع ابنها البالغ من العمر
ً
عاما القيام بما هو أكثر من مجرد مشاهدة
11
ً
ضربا
مجموعة من الرجال المحليين تنهال عليهما
باللكمات والركالت والعصي.

ومنذ ذلك الحين ،أسندت الشرطة تهمة التسبب
بأذى جسدي كبير إلى ثالثة رجال على أثر حادثة
االعتداء التي وقعت في أكتوبر /تشرين األول
 .2012ولكن تم تجاهل وجود دوافع عنصرية أثناء
إجراء التحقيقات .ومن شأن إدانة الجناة مع اإلحاطة
بالدوافع العنصرية أن ترسل برسالة قوية وتساعد
على توفير الحماية ألبناء طائفة الروما في مختلف
أنحاء اليونان من التعرض للمزيد من االعتداءات.

أن تتضمن األحكام معاقبتهم على الدوافع العنصرية
للجريمة المرتكبة.
ُاكتب إلىMinister of Justice, Transparency and :
Human Rights, Ministry of Justice, Transparency
and Human Rights, 96 Mesogeion Avenue,
115 27 Athens, Greece

ُاكتب رسالة لمؤازرة باراسكيفي

ابعث إليها ببطاقة بريدية مرفقة بصور أو رسومات زهور
بلهجة الروما اليونانية أو بلغتكم الخاصة.
رسائل مقترحة بلهجة الروما اليونانية:
«( Σκεμπτζαβα ι τούκιنفكر بك»)
«( Τίτσερες δύναμηكوني قوية»)
«( Σινάμ ετούσα κα τι τσαβέντζαنحن معك ومع
أطفالك»)
أرسلها إلىParaskevi Kokoni, :
c/o Amnesty International Greece,
Sina 30, 10672, Athens, Greece

