
ُضرب بسبب الحب
كوستاس – اليونان



ض كوستاس وشريكه،  في أغسطس/آب 2014، تعرَّ
وهو الجئ، للضرب المبرح على أيدي مجموعة من 
البلطجية في هجوم عنصري وبدافع ُرهاب المثلية 

في أثينا. وقال كوستاس لنا: "أعتقد أنهم كانوا 
يعلمون أننا شريكان، وأنهم استهدفونا لهذا السبب، 

وكذلك بسبب لون بشرة شريكي." وقد ُكسرت ساقه 
في ثالثة أماكن بعد لكمه وركله مرات عدة. وبعد مرور 

أكثر من عام، لم يتم تحديد هوية أي مشتبه بهم، 
ناهيك عن معاقبتهم.

وفي الفترة بين عامي 2014 و 2015، تضاعف عدد 
الهجمات على األشخاص ذوي الميول المثلية والثنائية 

والمتحولين إلى الجنس اآلخر ومختلطي الجنس 
في اليونان، بينما ال تزال الهجمات العنصرية تشكل 

مشكلة مستمرة.

لقد تقاعست السلطات اليونانية مرارًا عن إجراء 
تحقيقات سليمة في وجود دوافع كراهية خلف تلك 

الهجمات وفي عدم حماية المتضررين منها. 
وقال كوستاس: "عندما وصلت الشرطة عوملُت 

كما لو كنُت مصابًا بمرض ُمعٍد". ويعيش كوستاس 
وشريكه في خوف مستمر على سالمتهما. ففي 

مارس/آذار 2015، تعرض شريكه لهجوم آخر.

إن عدم االعتراف القانوني بالعالقات بين أفراد 
الجنس نفس والهوية الجنسية يجعل مجتمع المثليين 

وذوي الميول الثنائية والمتحولين إلى الجنس اآلخر 
ومختلطي الجنس يشعرون بمزيد من االستضعاف. 

ق كوستاس قائاًل: "يبدو أن الحكومة تتغاضى  وعلَّ
عن الهجمات بعدم اعترافها بأننا أشخاص حقيقيون"، 

وتنظر إلينا "كأننا غير موجودين" على حد تعبيرهم.

يرجى حث الحكومة اليونانية على إصدار أوامر بإجراء 
تحقيق شامل في جريمة الكراهية هذه، وتقديم 

مرتكبيها إلى ساحة العدالة.
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ُأكتب رسالة إلى وزير العدل 
اليوناني

أرسل تغريدة دعم إلى 
كوستاس وشريكه

يرجى حث الوزير على ضمان إجراء تحقيق شامل في جريمة 
الكراهية هذه، وحصول كوستاس وشريكه على تعويضات عما 
أصابهما من جروح وكسور.  ُترسل الرسالة على العنوان التالي:

 Ministry of Justice, Transparency and Human Rights
 96 Mesogeion Avenue

115 27 Athens
Greece

Fax: 0030 775 5835
Email: grammateia@justice.gov.gr

يرجى استخدام وسائل التواصل االجتماعي إلظهار تضامنك 
معهما، والطلب من الحكومة اليونانية )govgr@( وضع حد 

ل شريكًا، أو  لجرائم الكراهية. وأرسل صورة لنفسك وأنت تقبِّ
تمسك بيد صديق في مكان عام. وتأكْد من تضمين الهاشتاغ 

W4R# في رسالتك.

رسالة مقترحة:
إنني أقف مع كوستاس )Costas#( وأطلب من الحكومة 

)govgr@( وضع حد لجرائم الكراهية بدافع العنصرية وُرهاب 
#W4R المثلية
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