
 بٌان صحفً مشترن

 حول حوادث العنف فً مورٌا، لٌسفوس

  

ونعرب عن بالغ للمنا إزاء المعلومات والشكاوى والشهادات المتعلمة بالعنف واإلٌذاء من جانب الشرطة الٌونانٌة فً مركز االحتجاز فً 

الالإنسانٌة والمهٌنة تجاه الالجئٌن إثارة االشمئزاز، فً مورٌا، لٌسفوس. وتسبب المواد البصرٌة التً تصور مشاهد من العنف والمعاملة 

و، حٌن أن المعلومات عن االعتماالت التعسفٌة تثٌر للما بالغا. وباإلضافة إلى ذلن، فإن إجراءات المواطنٌن الذٌن ٌظهرون، فً نفس الفٌدٌ

لة كثٌرة وتتطلب تحمٌما فورٌا من جانب السلطات للهجوم والضرب المبرح للمهاجرٌن والالجئٌن، تحت تسامح رجال الشرطة، تثٌر أسئ

 .المختصة

  

ولد أدت سٌاسات الدولة إلى طرٌك مسدود مزدوج: فمد تركت الالجئٌن والمهاجرٌن لشهور فً حالة بائسة، فً الولت الذي ٌختبرون فٌه 

لجماعً وتهدٌد اإلدانات الكثٌرة بحك كل من لدرة سكان الجزر على الصمود. فالممع والعنف الذي تمارسه الشرطة واالحتجاز الجماعً ا

ٌمٌنه أو خاطئه ٌغرق أكثر فً هذا المأزق. إن المعاملة اإلجرامٌة الماسٌة للمهاجرٌن والالجئٌن من ناحٌة، والعنف الذي تمارسه 

الحموق فً بلدنا. ونحن الشرطة، والذي ال ٌبدو أن أحدا ٌرفضه أو ٌحمك فٌه، من جهة أخرى، ٌثٌر شكوكا خطٌرة بشأن مستوى حماٌة 

 .نطلب من العدالة الٌونانٌة أن تمف كضامن لسٌادة المانون وأن تماوم مناخا من المسؤولٌة الجماعٌة، فضال عن السعً إلى كبش فداء

  

 (المولعون )حسب الترتٌب األبجدي

 0.2س مدٌنة أثٌنا مجلس تكامل المهاجرٌن الجٌل المبادرة اإلنسانٌة الرابطة الٌونانٌة لحموق اإلنسان كارٌتاس هٌال -بابٌل دس الجسور 

ٌونان للحموق والمساواة والتنوع المنتدى الٌونانً للمهاجرٌن المنتدى الٌونانً لالجئٌن هٌاس الٌونان مٌلٌسا: شبكة النساء المهاجرات فً ال

والتعاون الطبً التضامننو المجتمع األفغانً  برامج تطوٌر الدعم االجتماعً -الحركة للدفاع عن حموق الالجئٌن والمهاجرٌن براكسٌس 

 المتحدة فً الٌونان

  الموقعي  ن

ANTIGONE - Information and Documentation Center on Racism, Ecology, Peace and Non Violence 

Babel DC 

Bridges – Humanitarian Initiative  

Hellenic League for Human Rights 

Caritas Hellas 

City of Athens Migrant Integration Council 

Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity  

Greek Forum of Migrants 

Greek Forum of Refugees 

HIAS Greece 

Melissa: Network of Migrant Women in Greece  

Motion for the defense of refugees' and immigrants' rights 

PR.A.K.S.I.S. – Programmes of Development of Social Support and Medical Co-operation  

SolidarityNow  

United Afghan's Community in Greece 



 

 

 

 


