
Δήλωση Υποστήριξης

Ελευθερία στους Hamza Haddi και Mohamed Haddar

Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  πρέπει  να  σταματήσει  την  αυθαίρετη  φυλάκιση  προσφύγων  και

μεταναστών

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Hamza Haddi και τον Mohamed Haddar, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι

υπό  προδικαστική  κράτηση  στις  φυλακές  Κομοτηνής,  αντιμετωπίζοντας  βαριές  ποινές  φυλάκισης,  διότι

κατηγορούνται ανυπόστατα και αυθαίρετα για «διακίνηση».

Ο Hamza Haddi και ο Mohamed Haddar είναι Μαροκινοί πολίτες, που εγκατέλειψαν τη χώρα τους για να

αναζητήσουν  προστασία  και  καλύτερες  συνθήκες  ζωής.  Ο  Hamza Haddi συγκεκριμένα  είναι  γνωστός

πολιτικός ακτιβιστής ο οποίος ήλπιζε να του δοθεί πολιτικό άσυλο στην Ευρώπη. Στο Μαρόκο, αντιμετωπίζει

πολιτική δίωξη για τη δράση του κατά τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης και τη συμμετοχή του στη Μαροκινή

Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (  AMDH  )  . Έχει ήδη φυλακιστεί τρεις φορές και, μαζί με την οικογένειά

του, στοχοποιείται και εκφοβίζεται μόνιμα από τις μαροκινές αρχές. Ο Hamza είναι πολιτικός πρόσφυγας. 

Με το ολοένα αυξανόμενο κλείσιμο των συνόρων της Ευρώπης και την μη δυνατότητα των προσφύγων να

εισέλθουν νόμιμα στην Ευρώπη και να αιτηθούν άσυλο, αναγκάστηκαν να επιβιβαστούν σε μια αυτοσχέδια

βάρκα διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. Ο Hamza, ο οποίος είχε φύγει από το Μαρόκο μαζί με τον αδελφό του

τον  Yassine, συναντήθηκε με τον  Reda και τον  Mohamed στην Τουρκία. Εκεί, πέρασαν λίγες μέρες προτού

επιχειρήσουν να διασχίσουν τον ποταμό Έβρο που σηματοδοτεί τα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας τον

Ιούλιο του 2019.

Οι τέσσερις τους έφτασαν στην Ελλάδα και συνελήφθησαν από την ελληνική συνοριακή αστυνομία. Αλλά δεν

ήταν αρκετό αυτό. Οι  Hamza Haddi και  Mohamed Haddar κατηγορήθηκαν και δικάζονται για "παράνομη

διακίνηση" δύο ατόμων - ένας από τους οποίους είναι ο αδελφός του Hamza ο Yassine!

Οι κατηγορίες εναντίον του Hamza και του Mohamed είναι σαφώς αβάσιμες. Είναι πρόσφυγες, δεν

είναι διακινητές. 

Ο  συνοδοιπόρος  τους  Reda  αναγκάστηκε  να  υπογράψει  μαρτυρία  που  τώρα  χρησιμοποιείται  για  να

κατηγορήσει τον Hamza και τον Mohamed ως διακινητές. Αλλά o Reda δεν μπορεί ούτε να μιλήσει ούτε να

διαβάσει ελληνικά και αργότερα επιβεβαίωσε ότι το γραπτό κείμενο δεν ταιριάζει με την κατάθεσή του.

Από τον Ιούλιο του 2019, ο Hamza και ο Mohamed βρίσκονται σε προδικαστική κράτηση στην Ελλάδα και

αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης άνω των δέκα ετών ο καθένας. Με βάση μαρτυρία υπογεγραμμένη υπό

πίεση και χωρίς διερμηνέα.

Ζητάμε την άμεση απελευθέρωσή τους!

Η περίπτωση του Hamza και του Mohamed δεν είναι, δυστυχώς, μια μεμονωμένη περίπτωση αλλά αποτελεί

ακόμα ένα παράδειγμα της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλείσιμο των συνόρων και  τον εκφοβισμό. Ενώ

αλληλέγγυοι από Ευρωπαϊκές χώρες, ή όπως αποκαλούνται "υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων",

όπως η Carola Rackete ή οι iuventa10, βρίσκονται πρόσφατα στο επίκεντρο προσοχής και έχουν λάβει μεγάλη

υποστήριξη,  καθώς  στοχοποιούνται  όλο  και  περισσότερο  ως  εγκληματίες,  δεν  υπάρχει  σχεδόν  καθόλου

πληροφόρηση ή προστασία για όσους δεν διαθέτουν ευρωπαϊκό διαβατήριο και αντιμετωπίζουν τις ίδιες

ουσιαστικά κατηγορίες. Ωστόσο, αυτοί αποτελούν την πλειοψηφία όσων συλλαμβάνονται και φυλακίζονται
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στην  Ιταλία  και  την  Ελλάδα  για  «διακίνηση»  και  «διευκόλυνση  παράνομης  μετανάστευσης».  Καθώς

συλλαμβάνονται αμέσως μετά την άφιξή τους, πολλοί από αυτούς εξαφανίζονται κάτω από άγνωστες και

αποκρυπτόμενες συνθήκες χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξής τους.

Αυτό  βασίζεται  στην  ελληνική  νομοθεσία,  που  θεωρεί  κάθε  άτομο  που  διασχίζει  τα  ελληνικά  σύνορα

οδηγώντας κάποιο όχημα και εισέρχεται στην Ελλάδα χωρίς τα απαραίτητα χαρτιά, ως παράνομο διακινητή.

Οι συλλήψεις καθώς και οι δίκες είναι αυθαίρετες. Οι αρχές θα μπορούσαν να κατηγορήσουν ως παράνομο

διακινητή το άτομο που κρατάει το χειριστήριο για να κατευθύνει το σκάφος ή εκείνον που επικοινωνεί με

την ακτοφυλακή για να ζητήσει βοήθεια ή απλά κάποιον που μιλάει αγγλικά.  Στην Ελλάδα, η μέση δίκη

διαρκεί μόνο περίπου  30 λεπτά, οδηγώντας σε μια μέση ποινή 44 ετών και σε πρόστιμα άνω των 370.000

ευρώ.  Οι  ύποπτοι  συνήθως έχουν περιορισμένη πρόσβαση στη νομική υποστήριξη,  ενώ οι  περισσότεροι

βασίζονται στο συνήγορο του πολίτη. Οι παρατηρητές μιλούν για μια «σοκαριστική απουσία διαδικασιών»,

αναφέροντας  ότι  οι  αποφάσεις  βγαίνουν  παρά  την  έλλειψη  αποδεικτικών  στοιχείων  και  μετάφρασης

επαρκούς πιστότητας.

Με αυτή τη δήλωση εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο Hamza Haddi και τον Mohamed Haddar και σε

όλους εκείνους που έχουν τιμωρηθεί  και  στερηθεί  τα βασικά τους δικαιώματα από την προσπάθεια της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης. Καλούμε όλους να καταδικάσουν την

αυθαίρετη  εφαρμογή  νόμων  κατά  της  παράνομης  διακίνησης  εις  βάρος  ανθρώπων  που  μετακινούνται.

Καταγγέλλουμε την εκμετάλλευση της ευάλωτης κατάστασης των αιτούντων άσυλο από τα κράτη μέλη της

ΕΕ, που τους στερούν τα μέσα για να υπερασπιστούν επαρκώς τους εαυτούς τους.

Μαζί με την επιτροπή υποστήριξης των Hamza Haddi και Mohamed Haddar απαιτούμε:

 Την άμεση απελευθέρωση των Hamza Haddi και Mohamed Haddar.

 Την απόσυρση όλων των κατηγοριών και την άμεση αθώωσή τους.

 Την παραχώρηση πολιτικού ασύλου στο Hamza

 Τη νομιμοποίηση της κατάστασής τους και την ελεύθερη μετακίνηση για όλους και όλες.

Επιπλέον απαιτούμε:

 Ελευθερία για όλους εκείνους που υποφέρουν από την ίδια μοίρα, φυλακισμένοι σε ελληνικές και

ιταλικές φυλακές επειδή αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή.

 Αλλαγή του ελληνικού και του ιταλικού νόμου, προκειμένου να αρθούν οι κατηγορίες για 

αυθαίρετες συλλήψεις και καταδίκες.

 Παρακολουθήστε τη δίκη του Hamza και του Mohamed στις 4 Φεβρουαρίου 2020 στην Κομοτηνή,

Ελλάδα!

 Δωρίστε για τη νομική υπεράσπισή τους: https://www.lepotsolidaire.fr/pot/94duqw1k

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε εδώ:

 Hamza Haddi and Mohamed Haddar support committee: http://www.freehamzamohamed.com/

 Deportation Monitoring Aegean:  "The war  against  smuggling -  incarcerating the marginalized":

https://dm-aegean.bordermonitoring.eu/2019/07/15/the-war-against-smuggling-incarcerating-

the-marginalized/
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