SCHRIJF EEN BRIEF,
VERANDER EEN LEVEN

Griekenland

WIE?

Zak Kostopoulos uit Griekenland.

WAT?

Twee mannen en de politie hebben Zak zo hardhandig aangepakt, dat hij stierf aan zijn verwondingen.

WAAROM?

Zak was een man die op mannen
viel. Hij verkleedde zich graag
als vrouw. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Waarom
Zak vermoord werd, is niet goed
onderzocht.

VERMOORDE LGBTI+-ACTIVIST
KREEG NOG GEEN GERECHTIGHEID

© Morikis Grigoris

WAT KAN JE DOEN?

ZAK KOSTOPOULOS

Schrijf een brief naar de Griekse
minister van Justitie en vraag om
Zaks dood op te helderen en de
daders eerlijk te berechten.

WAT IS ER AAN DE HAND?
Zak Kostopoulos wilde leven in een wereld waar je jezelf kan

Het onderzoek naar Zaks dood is heel slordig verlopen.

zijn. Ook als je als man verliefd wordt op mannen of je graag

Waarom hij mishandeld werd, is niet goed onderzocht. Zak

verkleedt als vrouw. Zak kwam daarom op voor de rechten

werd achteraf afgeschilderd als “een druggebruiker die een

van LGBTI+-mensen*. Hij werd daarbij regelmatig uitgeschol-

juwelierszaak wou beroven”. Videobeelden bewijzen dat dit

den en aangevallen.

niet klopt.

Zo ook op 21 september 2018. Zak stapte een juwelierszaak

Zak en zijn nabestaanden verdienen gerechtigheid. De waar-

in Athene binnen en werd door twee mannen brutaal in

heid moet aan het licht komen en de daders moeten correct

elkaar geschopt en geslagen. Alsof dat nog niet genoeg was,

berecht worden.

werd hij daarna gewelddadig gearresteerd door de politie. De
zwaar toegetakelde Zak overleed enkele uren later aan zijn
verwondingen.
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*LGBTI+ is de afkorting van lesbisch, homoseksueel (‘gay’ in het Engels),
biseksueel, transgender, interseks en andere mensen die zich niet thuis
voelen in de vakjes ‘man’ en ‘vrouw’.
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Stuur je brief naar de Griekse
minister van Justitie:
Ambassade van Griekenland
t.a.v. Minister van Justitie
Konstantinos Tsiaras
Karmelietenstraat 10
1000 Brussel
0,98 €/stuk
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