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Dear Minister,

Human rights defender Zak Kostopoulos died on 21 September 2018 
following a violent attack. He was brutally beaten up by two men and, on 
arrival, the police violently attempted to arrest him. Zak Kostopoulos died 
from the multiple injuries he sustained. 

I am deeply concerned about the flaws and delays in the ongoing inves-
tigation into his tragic death. I therefore urge you to ensure a prompt, 
impartial, independent and effective investigation. 

Yours sincerely,

In september 2018 werd Zak Kostopoulos in een juwelierszaak in Athene in elkaar 
geslagen door twee mannen. Toen de politie kwam, lag hij zwaargewond op de grond. 
In plaats van hem te helpen, probeerde de politie hem met veel geweld te arresteren. 
Daarna overleed Kostopoulos. Jarenlang voerde hij onvermoeibaar strijd voor de 
rechten van LHBTI’ers en mensen met hiv. Zijn familie heeft geen vertrouwen in het 
onderzoek dat de autoriteiten naar zijn dood instelden.

Vraag de Griekse autoriteiten om gerechtigheid voor Zak Kostopoulos! 

Het invullen van je e-mailadres is niet verplicht. We sturen alleen je naam en woonplaats door naar de 
autoriteiten. Vul je je e-mailadres wel in, dan ontvang je maximaal twee keer per maand een e-mail wanneer 
iemand direct onze steun nodig heeft. Met één druk op de knop steun je deze actieoproep. Afmelden kan in elke 
e-mail. We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy.

Amnesty International 
P.O. Box 1968
1000 BZ Amsterdam 
The Netherlands 
servicecenter@amnesty.nl

 JOUW E-MAILADRES WORDT NIET DOORGEGEVEN AAN DE AUTORITEITEN. 

  KOM IN ACTIE VOOR OVERLEDEN  
  GRIEKSE ACTIVIST  
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To: Minister of Justice and Minister of Citizen’s Protection

Zak Kostopoulos, a defender of the rights of LGBTI people and HIV-positive people in Greece, died on 21 September 2018 
following a violent attack. Video footage shows that he was brutally beaten up by two men. It also shows the police 
violently attempting to arrest him while he was dying on the ground. According to the forensic report, Zak Kostopoulos 
died from the multiple injuries he sustained. 

I am deeply concerned about the flaws and delays in the ongoing investigation into his tragic death. I therefore urge you to 
ensure a prompt, impartial, independent and effective investigation into the death of Zak Kostopoulos, on three levels:
• The criminal investigation of the brutal attack, ensuring essential evidence is obtained.
• The criminal and disciplinary investigation on what appears to be arbitrary and abusive force by police officers, 

and the possible responsibility of the police in Kostopoulos’ death.
• The investigation of a possible hate motive, discrimination or other prejudice, both in the initial brutal attack and 

the use of force and the overall behavior by the police.

Thank you for your attention to this urgent matter.

Yours sincerely,

Op 21 september 2018 overleed de Griekse mensenrechtenactivist Zak Kostopoulos 
nadat hij door twee mannen in elkaar was geslagen. Ook lijkt politiegeweld te 
hebben bijgedragen aan zijn tragische dood. Zijn familie wil gerechtigheid.

BEELDEN VAN OOGGETUIGEN
Op videomateriaal van ooggetuigen is te zien hoe de mannen Kostopoulos aanvallen. 
Ook is te zien dat de politie op gewelddadige wijze probeert om Kostopoulos te 
arresteren, terwijl hij stervende is. Zackie Oh, zoals de travestie-artiestennaam van 
Kostopoulos luidde, was onvermoeibaar in zijn strijd voor de rechten van LHBTI’ers 
en mensen met hiv. Zijn familie en de Griekse LHBTI-gemeenschap zijn kapot door 
het verlies.

TEKORTKOMINGEN IN ONDERZOEK
De Griekse autoriteiten stelden een onderzoek in naar de dood van de activist, 
maar daarin heeft de familie weinig vertrouwen. Onderzoeken naar politiegeweld in 
Griekenland schieten systematisch tekort.

  VRAAG DE GRIEKSE AUTORITEITEN  
  OM ONPARTIJDIG EN ONAFHANKELIJK  
  ONDERZOEK NAAR DE DOOD VAN ZAK  
  KOSTOPOULOS!  

Stuur de petitie vóór 1 september naar:
Amnesty International
t.a.v. het Servicecenter
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

  VRAAG OM GERECHTIGHEID VOOR 
  OVERLEDEN GRIEKSE LHBTI-ACTIVIST  
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