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Αθήνα, 11.5.2017 – Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας
καταδικάζει τις επιθέσεις κατά Παλαιστίνιων, Σύρων και Ιρακινών αιτούντων
άσυλο, εκ των οποίων μία τρανς γυναίκα, που έλαβαν χώρα την προηγούμενη
εβδομάδα στη Λέρο. Σύμφωνα με τις καταγραφές του Δικτύου, έξι (6) διακριτές
επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από τα μεσάνυχτα της 2ας Μαΐου έως και το βράδυ
της 4ης Μαΐου. Τρεις (3) εξ αυτών έλαβαν χώρα σε μικρό χρονικό διάστημα και
στοχοποίησαν ομάδες ατόμων που επέστρεφαν στο Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, στα Λέπιδα της Λέρου. Στην πλειονότητα των περιστατικών, τα
θύματα αναφέρουν ότι δέχτηκαν επίθεση από μηχανοκίνητες ομάδες ατόμων με τη
χρήση αιχμηρών και άλλων αντικειμένων. Σε ένα εκ των περιστατικών δέχτηκε
επίθεση μία έγκυος γυναίκα, η οποία δήλωσε στο Δίκτυο ότι στοχοποιήθηκε λόγω
της μαντήλας της. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα θύματα δέχτηκαν ιατρική
βοήθεια από το νοσοκομείο και ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία επιλήφθηκε των
υποθέσεων, ενώ κάποια από τα θύματα κατέθεσαν.
Το Δίκτυο υπενθυμίζει ότι η μέθοδος αιφνιδιασμού και οι επιθέσεις από
μηχανοκίνητες ομάδες κατά μικρών ομάδων προσφύγων στο δρόμο προς τα
Λέπιδα είχε καταγραφεί και αποτυπωθεί στην Ετήσια Έκθεση του 2016. Επομένως,
φαίνεται ότι πρόκειται για μια πρακτική που επανέρχεται όταν οι συγκυρίες το
επιτρέψουν. Ιδιαίτερη ανησυχία πρέπει να προκαλέσουν τα στοιχεία που
μαρτυρούν ότι πρόκειται για οργανωμένες επιθέσεις από ομάδες, με
προαποφασισμένο τρόπο επίθεσης και κίνητρο.
Το Δίκτυο επαναλαμβάνει ότι στις ευαίσθητες περιοχές όπου τόσο o τοπικός
πληθυσμός όσο και οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες-ριες υφίστανται
πίεση, η απραξία ή η ανοχή έναντι ρατσιστικών επιθέσεων με στόχο τον κατευνασμό
της έντασης εντός της κοινωνίας δύναται να ευνοήσει την ατιμωρησία. Όσο
αυξάνονται τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του πληθυσμού των
προσφύγων και μεταναστών που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε
καθεστώς αβεβαιότητας στα σημεία εισόδου, μεγαλώνει και ο κίνδυνος ολίσθησης
της κοινωνίας σε ρατσιστικές εξάρσεις. Σε καμία όμως περίπτωση, τα προβλήματα

αυτά δεν αποτελούν ελαφρυντικό για την εκδήλωση και την ατιμωρησία
ρατσιστικών επιθέσεων.
Το Δίκτυο, με τη βοήθεια των μελών του, βρίσκεται κοντά στα θύματα και θα
συνεχίσει να τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της
νομικής συνδρομής. Το Δίκτυο θα παρακολουθήσει στενά τη διερεύνηση των
υποθέσεων αυτών και θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στις αρχές για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των ρατσιστικών επιθέσεων και τη διερεύνηση του
ρατσιστικού κινήτρου. Τέλος, το Δίκτυο καλεί τις αρχές να λάβουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα προκειμένου τα θύματα να λάβουν κατάλληλη υποστήριξη και
προστασία.

