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Δέχτηκα επίθεση από κάποιον. Είμαι θύμα ρατσιστικής βίας;

Είστε θύμα ρατσιστικής βίας αν έχετε δεχτεί επίθεση, απειλή, εκφοβισμό ή προσβολή εξαιτίας:
• Της καταγωγής  σας και/ή
• Της εθνικότητας σας και/ή
• Του χρώματος και/ή
• Της εθνοτικής καταγωγής σας και/ή
• Της θρησκείας σας

Στις μορφές ρατσιστικής βίας που μπορούν να διωχθούν ποινικά συμπεριλαμβάνονται:
•  Η λεκτική βία εναντίον σας ή εναντίον των συγγενών σας: προσβολές, βρισιές, απειλές ή εκφοβισμοί.
• Η φυσική  βία: η σωματική βλάβη, οι τραυματισμοί, τα χτυπήματα με ή χωρίς τη χρήση όπλων ή κάποιου 

άλλου αντικειμένου ή εργαλείου  (π.χ. μαχαίρι, μπουκάλι, γκλομπ, αλυσίδα, tazer, σφυρί, κλειδί κλπ.), ο 
βιασμός, η σεξουαλική βία.

•  Οι ζημιές  στο σπίτι σας ή στις ιδιοκτησίες σας (για παράδειγμα το σπάσιμο των πορτών ή των 
παραθύρων,  οι γραμμένες προσβολές επί των ιδιοκτησιών σας).

•  Η εισβολή στις ιδιοκτησίες σας ή η διατάραξη της οικογενειακής σας ησυχίας.
•  Η απειλή επίθεσης, που συμπεριλαμβάνει τις  προσβλητικές επιστολές / γράμματα, τις υβριστικές ή 

άσεμνες τηλεφωνικές κλήσεις, τις ομάδες που συγκεντρώνονται  με σκοπό τον εκφοβισμό και / ή τις 
αβάσιμες κακόβουλες καταγγελίες.

Ποιος μπορεί να είναι ο δράστης;
Οποιοσδήποτε. Κάθε άτομο ή ομάδα ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας ή οποιαδήποτε άλλης 
αρχής/δημόσιας υπηρεσίας.

Που μπορεί να συμβεί;
Παντού. Στο δρόμο, στα μπαρ ή σε άλλα δημόσια μέρη, στο σπίτι σας, στο σχολείο, στη δουλειά, σε 
αστυνομικά τμήματα ή σε κέντρα κράτησης, σε νοσοκομεία, σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλα μέρη.

Πότε;
Οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά πρέπει να δράσετε το συντομότερο δυνατόν. Εάν η επίθεση έγινε μέσα στο 
τελευταίο τρίμηνο, μπορείτε να την αναφέρετε σε εμάς.

Νομίζω ότι είμαι θύμα. Μπορώ να ζητήσω βοήθεια;
Η ρατσιστική βία είναι παράνομη. Οι δράστες μπορούν να καταγγελθούν και να τιμωρηθούν. Εάν 
ένα τέτοιο περιστατικό συμβεί σε εσάς, θα πρέπει:
•  Να προσπαθήσετε να συγκεντρώσετε και να θυμάστε όλες τις λεπτομέρειες της επίθεσης σας: πού 

συνέβη, πότε συνέβη, πώς συνέβη, τι έκαναν σε εσάς ή τους συγγενείς σας, ποιός σας επιτέθηκε, 
αν υπήρχαν οποιοιδήποτε μάρτυρες με τους οποίους θα μπορούσατε να έρθετε σε επαφή και εάν οι 
δράστες είχαν αυτοκίνητο ή μηχανάκι, να προσπαθήσετε να δείτε και να θυμηθείτε την πινακίδα.

•  Να αναφέρετε το συντομότερο δυνατό την υπόθεση στους Γιατρούς του Κόσμου και στο Ελληνικό 
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και σε άλλες οργανώσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν.

•  Να αναφέρετε την περίπτωση σας σε οποιονδήποτε Εισαγγελέα, συνοδευμένος από δικηγόρο ή καλέστε 
τον 11414 και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς.
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Στους Γιατρούς του Κόσμου και στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, μπορείτε να λάβετε ιατρική 
βοήθεια, κοινωνική υποστήριξη  και να συμβουλευτείτε δικηγόρο ο οποίος μπορεί να σας  παρέχει οδηγίες  
σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και να σας βοηθήσει αν θέλετε να υποβάλετε 
καταγγελία στην Εισαγγελία.

Βρισκόμαστε στην Αθήνα, εάν έχετε υπάρξει θύμα  ρατσιστικής βίας ή αυτόπτης μάρτυρας επισκεφτείτε μας:

Γιατροί του Κόσμου 
Σαπφούς 12, Αθήνα      
Τηλ:210.32.13.150 ή 2103213850   
Δευτέρα-Παρασκευή (09.00 π.μ-17.00 μ.μ)

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Σολωμού 25, Εξάρχεια, Αθήνα
Τηλ: 210 3800990
Δευτέρα-Παρασκευή (8.30π.μ-15.30 μ.μ)

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε την περίπτωση σας μέσω
e-mail:enough@mdmgreece.gr

Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται.
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