HOMOphonia – Συλλογικότητα για το Pride
Θεσσαλονίκης
homophonia.thess.pride@gmail.com
http://thessalonikipride.wordpress.com/
Ερμού 23 – Βενιζέλου, Θεσσαλονίκη
Κοινωνικό Κέντρο / Στέκι Μεταναστών
(κάθε Δευτέρα από 7.30μμ)

Η «HOMOphonia –Συλλογικότητα για το PRIDE Θεσσαλονίκης» έχει ως σκοπό να
δώσει φωνή σε ανθρώπους -γυναίκες και άνδρες- που αναγκάζονται να κρύβονται, επειδή η
ομοφυλοφιλική – αμφιφυλοφιλική και διεμφυλική σεξουαλική ζωή τους υφίσταται πολλές
αρνητικές διακρίσεις και δεν γίνεται ανεκτή από την κοινωνία ως ισότιμος ερωτικός
προσανατολισμός ή ταυτότητα.

ΨΗΦΙΣΜΑ
H «HOMOphonia – Συλλογικότητα για το Pride Θεσσαλονίκης» στη Γενική
Συνέλευσή της τη Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012, που πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη, αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει ψήφισμα αλληλεγγύης
στον Rebwar Kadir του Mohammed, ομοφυλόφιλο, υπήκοο Ιράκ , ο οποίος
κρατείται προς απέλαση στο Τ.Δ.Λ. Αγίου Αθανασίου και ήδη στο μεταγωγών
Θεσσαλονίκης, για τους εξής λόγους:
Α) Είναι γνωστό ότι στο Ιράκ καταπατούνται βάναυσα τα δικαιώματα των
ανθρώπων που έχουν ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό, υφίστανται
διακρίσεις και εξευτελισμούς, κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα, ακόμη και η
ζωή τους. Οι ίδιες οι οικογένειες σκοτώνουν τα παιδιά τους αν αντιληφθούν ότι είναι
ομοφυλόφιλα, προκειμένου να «διαφυλαχτεί» η «τιμή» τους, αλλά υπάρχει και η
«θρησκευτική αστυνομία», η οποία με πρωτοβουλία της φυλακίζει, διαπομπεύει και
κακοποιεί βάναυσα, πολλές φορές μέχρι θανάτου, τους ομοφυλόφιλους πολίτες
(σρετικές φωτογραφίες δημοσιεύονται στο διαδίκτυο). Πρόσφατα προκλήθηκε
διεθνής αποτροπιασμός από το γεγονός ότι στο Ιρακ καταδικάστηκαν σε θάνατο
έφηβοι «Ιμο» και εκτελέστηκαν, οι οποίοι απλώς έχουν διαφορετικό ενδυματολογικό
κώδικα και διαφορετική φιλοσοφία.
Η
Διεθνής
Οργάνωση
Ομοφυλόφιλων
Γυναικών
και
Ανδρών
(Intenational Lesbian and Gay Association, ILGA), η οποία είναι και σύμβουλος του
ΟΗΕ σε θέματα ανθρωπίων δικαιωμάτων, ενημερώνει σχετικά με την τραγική
κατάσταση στο Ιράκ, στην ιστοσελίδα της (http://ilga.org/ilga/en/countries/IRAQ/): Στο
Ιράκ κυριαρχεί χαώδης κατάσταση αυθαιρεσίας και επιβολής βασανισμών και
θανατώσεων, από διάφορες παρακρατικές και κρατικές οργανώσεις, όπως αναφέρει
και το στρατιωτικό σώμα των ενωμένων εθνών, UNAMI.
Β) Ο Rebwar Kadir ήρθε στην Ελλάδα το 2005 και ζήτησε πολιτικό άσυλο
στην Αθήνα. Εκείνο το χρονικό διάστημα το υπουργείο Δημόσιας Τάξης εφάρμοζε
την εξής πολιτική: Χορηγούσε στους αιτούντες πολιτικό άσυλο ένα υπηρεσιακό
σημείωμα με την εντολή να μεταβούν στον Κόκκινο Πηλό, ένα κλειστό στρατόπεδο
που θα άνοιγαν οι Αρχές και θα λειτουργούσε ως Κέντρο κράτησης, και το οποίο
βρίσκεται στα ορεινά της Θεσσαλίας αρκετά μακρυά από κατοικημένη περιοχή. Για
τους αιτούντες άσυλο που εντός 5 ημερών δεν πήγαιναν στον Κόκκινο Πηλό, έβγαινε
«Απόφαση διακοπής του αιτήματος του», δηλαδή δεν εξετάζονταν ποτέ το αίτημα
τους. Γι’ αυτό το θέμα υπήρξε γενική κατακραυγή από διάφορες οργανώσεις, παρ’
όλ’ αυτά, αυτή η πρακτική εφαρμόσθηκε από το ελληνικό κράτος περίπου για ένα
τετράμηνο. Ο Rebwar Kadir ήταν από τους άτυχους που υπέβαλε αίτημα εκείνη την

χρονική περίοδο και βγήκε Απόφαση διακοπής του αιτήματος του, συνεπώς το
ελληνικό κράτος δεν του έδωσε ποτέ την δυνατότητα να εκθέσει τους λόγους για τους
οποίους ζητούσε πολιτικό άσυλο (ότι είναι ομοφυλόφιλος και κινδυνεύει η ζωή του
στο Ιρακ).
Γ) Ήδη έχει βγει απόφαση «Επιστροφής με κράτηση» που σημαίνει ότι
άμεσα μπορεί να επαναπροωθηθεί στην Τουρκία, από όπου ήρθε στην Ελλάδα
(σύμφωνα με το σχετικό σύμφωνο Ελλάδας- Τουρκίας), όπου και εκεί θα κρατηθεί άγνωστο για πόσο-, μέχρι να τον απελάσουν στο Ιράκ. Αυτό σημαίνει ότι και στην
Τουρκία αντιμετωπίζει κίνδυνο, αν αντιληφθούν οι φύλακες και οι συγκρατούμενοί
του στις φυλακές ότι είναι ομοφυλόφιλος. Αλλά και στο Ιράκ υπάρχει κίδνυνος, καθώς
θα παραδοθεί στις Ιρακινές Αρχές κράτησης, οι οποίες αναμένεται να έρθουν σε
επαφή με τις Αρχές του τόπου καταγωγής του, οι οποίες πιθανότανα είναι
πληροφορημένες για τον ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό του
κ. Rebar Kadir.
Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε:
- να ακυρωθεί η απόφαση «επιστροφής» που έχει εκδοθεί σε βάρος του,
άλλως
- να αρθεί η κράτηση του και να του χορηγηθεί η προθεσμία ενός μηνός,
ούτως ώστε να αναχωρήσει μόνος του με ασφάλεια και αξιοπρέπεια από την
Ελλάδα, προς μια περιοχή της πατρίδας του, όπου δεν είναι γνωστός ο
σεξουαλικός προσανατολισμός και η σεξουαλική ταυτότητά του, και δεν θα
διατρέχει άμεσο κίνδυνο να εντοπιστεί ως ομοφυλόφιλος.

