SCHRIJF EEN BRIEF,
VERANDER EEN LEVEN

Griekenland

WIE?

Zak Kostopoulos uit Griekenland.

WAT?

Hij stierf na een brute aanval door
twee mannen en een hardhandige arrestatie door de politie.

WAAROM?

Zak was een bekende LGBTI+
-activist*. Hij werd geregeld aangevallen wegens zijn activisme.

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 toonde de wereld zonder schroom wie

Het onderzoek naar Zaks dood is heel slordig verlopen. De

hij was: een homoseksuele activist die opkwam voor LGB-

autoriteiten hebben nooit onderzocht of de daders hem

TI+-rechten en graag optrad als drag queen ‘Zackie Oh’. Hij

mishandelden wegens haat en vooroordelen tegenover LGB-

vertelde openlijk over zijn hiv-besmetting om het taboe over

TI+-mensen. Zak werd achteraf afgeschilderd als “een drug-

de ziekte te doorbreken. Zak werd hierom regelmatig geïnti-

gebruiker die een juwelierszaak wou beroven”. Videobeelden

mideerd en aangevallen.

bewijzen dat dit niet klopt. Het eerste onderzoeksrapport
bevatte dit soort fake news en stigmatiserende opmerkingen.

Zo ook op 21 september 2018. Toen Zak een juwelierszaak in
Athene binnenstapte, werd hij door twee mannen brutaal in

Zak en zijn nabestaanden verdienen gerechtigheid. De

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

waarheid moet aan het licht komen en de daders moeten op

werd hij daarna gewelddadig gearresteerd door de politie. De

correcte wijze berecht worden.

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’.

VRAAG GERECHTIGHEID VOOR ZAK
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Stuur je brief naar de Griekse
minister van Justitie:
Minister of Justice
Konstantinos Tsiaras
96 Mesogheion Avenue
11527, Athens
GREECE
1,55 €/stuk
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