Δείξτε Αλληλεγγύη!

Έφεση κατά των Hamza Haddi και Mohamed Haddar
στης 1η Σεπτεμβρίου 2020 στην Κομοτηνή, Ελλάδα
Πρέπει να σταματήσει η συστηματική φυλάκιση ατόμων που βρίσκονται σε κίνηση στα
εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης!
Στις 4 Φεβρουαρίου 2020, ο Hamza και ο Mohamed καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 4 ετών και 1 μήνα
μετά τη δική τους διαφυγή, για «λαθρεμπόριο» και «ενίσχυση της παράνομης μετανάστευσης».
Έφυγαν από το Μαρόκο και έψαχναν για μια καλύτερη ζωή και, μαζί με άλλους ανθρώπους, έφτασαν
στην Ελλάδα με ένα αυτοσχέδιο σκάφος.
Στην Ελλάδα, μόλις έφτασαν, η αστυνομία άνοιξε πυρά εναντίων τους. Συνελήφθησαν και
ξυλοκοπήθηκαν. Εκτός από αυτό, ο Hamza Haddi και ο Mohamed Haddar κατηγορήθηκαν και
καταδικάστηκαν για το "λαθρεμπόριο" των άλλων ανθρώπων που επέβαιναν στην βάρκα - ένας εκ
των οποίων είναι και ο αδερφός του Hamza, ο Yassine!

Διαβάστε περισσότερα για την ιστορία του Hamza και Mohamed, όπως και για την δίκη.

Η υπόθεση Hamza & Mohamed είναι συμβολική για τη συστηματική ποινικοποίηση και φυλάκιση
ατόμων που μεταναστεύουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο ποινικοποιεί εκείνους που υποστηρίζουν
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες· Μετά την πίεση της ΕΕ, η Ελλάδα έχει θεσπίσει το απαραίτητο
νομικό πλαίσιο για την ποινικοποίηση των ατόμων που κινούνται για τη δική τους διαφυγή.
Έτσι, η ακτοφυλακή της Ελλάδας συλλαμβάνει 1 - 2 άτομα ανά σκάφος που φτάνει και τους κατηγορεί
αυθαίρετα για λαθρεμπόριο και βοήθεια παράνομης εισόδου (περισσότερες πληροφορίες εδώ).
Καθως συλλαμβάνονται αμέσως κατά την άφιξη τους, οι πλειοψηφία από αυτούς εξαφανίζονται, κανείς
δεν ακούει για αυτους και δεν έχουν καμία πρόσβαση για υποστήριξη από έξω. Σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία του ελληνικού υπουργείου Δικαιοσύνης, αποτελούν την μεγαλύτερη ομάδα σε αριθμό,
φυλακισμένων στην Ελλάδα.
Ο Hamza και ο Mohamed συμβολίζουν μια άλλη απάνθρωπη και βάναυση πτυχή της ευρωπαϊκής
πολιτικής για τα σύνορα.
Οι κατηγορίες εναντίον τους είναι σαφώς αβάσιμες. Είναι πρόσφυγες, όχι λαθρέμποροι.
Ομαδες και άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη - μεταξύ τους και η Carola Rackete και οι European
Democratic Lawyers (AED) δήλωσαν την αλληλεγγύη τους στους Hamza και Mohamed και εν μέσω
αυτού σε όλους τους άλλους ανθρώπους που επηρεάστηκαν τον Φεβρουάριο (δείτε την κοινή μας
δήλωση αλληλεγγύης). Την ημέρα της δίκης το δικαστήριο γέμισε μέχρι και την τελευταία θέση από
τοπικούς και διεθνείς υποστηρικτές, οπως η iuventa10 kai to AED.
Επιτυχώς - μετά την προσοχή και την πίεση του κοινού καταδικάστηκαν σε σχετικά
"χαμηλή" ποινή 4 ετών και 1 μήνα (η μέση ποινή σε τέτοιου είδους υποθέσεις είναι 44 χρόνια).
Η μόνη σωστή ετυμηγορία όμως είναι απαλλαγή!
Είναι αθώοι και δεν έχουν κάνει κάτι λάθος.
Επιπλέον, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα εάν δεν αθωωθούν επειδή
τότε είναι "καταδικασμένοι εγκληματίες".



Γνωστοποιήστε την υπόθεση των Hamza & Mohamed και από αυτήν την απάνθρωπη
πολιτική της οποίας αυτή η υπόθεση είναι συμβολική και ζητήστε την αθώωση τους!




Παρευρεθείτε στην έφεση, στην 1η Σεπτεμβρίου 2020 στην Κομοτηνή, Ελλάδα!
Γράψτε στους φίλους σας στην Ελλάδα!

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ HAMZA ΚΑΙ MOHAMED
για όλους εκείνους που υποφέρουν από την ίδια μοίρα, φυλακίζονται σε ελληνικές και ιταλικές φυλακές
επειδή αναζητούσαν καλύτερη ζωή.
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