Έκκληση

Ένας στολίσκος για να σταµατήσουν οι θάνατοι στη Μεσόγειο
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τη Λιβύη αφότου άρχισε η κρίση το Φεβρουάριο του
2011. Από τις 14 Ιουνίου, σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης (∆ΟΜ), ένα
εκατοµµύριο πρόσφυγες είχαν εγκαταλείψει τη χώρα· πάνω από 500.000 κατευθύνθηκαν προς την
Τυνησία, πάνω από 300.000 στην Αίγυπτο και 70.000 στο Νίγηρα.
Κάθε µέρα φτάνουν πρόσφυγες στην Τυνησία, για να µείνουν σε ήδη υπερπλήρη στρατόπεδα 1. Οι
περισσότεροι προέρχονται από χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής όπου ήδη υπάρχουν συγκρούσεις,
όπως η Σοµαλία, το Σουδάν, η Ερυθραία και η Ακτή Ελεφαντοστού, οπότε είναι αδύνατος ο
επαναπατρισµός τους· όσο περνάει ο καιρός, οι συνθήκες ζωής τους γίνονται όλο και πιο δύσκολες,
ενώ ο κίνδυνος η χώρα που τους φιλοξενεί να καταλήξει επίσης να αποσταθεροποιηθεί,
εξακολουθεί να αυξάνεται.
Οι πρόσφυγες αυτοί είναι πιασµένοι σε παγίδα: το καθεστώς Καντάφι χρησιµοποιεί το ζήτηµα της
µετανάστευσης σαν εργαλείο, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να µπαρκάρουν µε αυτοσχέδια
σκάφη· την ίδια στιγµή, πολλοί Αφρικανοί έχουν κατηγορηθεί ως µισθοφόροι που πληρώνονται
από την Τρίπολη και πέφτουν θύµατα του NTC (Εθνικό Μεταβατικό Συµβούλιο)2. Στο µεταξύ, οι
χώρες που ανήκουν στις δυνάµεις του συνασπισµού δεν φαίνεται να βλέπουν την παραµικρή σχέση
ανάµεσα στη στρατιωτική τους επέµβαση και τους ανθρώπους που εξορίζονται. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν πήρε ακόµα καµία πρωτοβουλία για να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους3 ή να
σώσει όσους χάνονται στη θάλασσα. Αντίθετα, ενισχύει την επιτήρηση των συνόρων µέσω της
ανάπτυξης δυνάµεων του οργανισµού Frontex στη Μεσόγειο, ενώ τα σκάφη των συµµαχικών
δυνάµεων δεν παρέχουν βοήθεια στους boat-people. Η Ύπατη Αρµοστεία των Η.Ε. εκτιµά ότι
πάνω από 2.000 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούµενοι από το Φεβρουάριο και µετά.
Πολλές οργανώσεις αρχίζουν να πιέζουν τις ευρωπαϊκές αρχές, ώστε οι πρόσφυγες να µπορούν να
εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρασχεθεί στήριξη στις χώρες όπου αναγκάζονται να
µείνουν πρόσφυγες και να ληφθούν µέτρα για να σταµατήσουν οι θάνατοι στη Μεσόγειο. Χωρίς
αποτέλεσµα.
Η έλλειψη φιλοξενίας στο πλαίσιο της πολιτικής των ευρωπαϊκών κρατών έχει φθάσει σε τόσο
αποκρουστικό επίπεδο, που είναι καθήκον µας να δράσουµε και να αναδείξουµε τη δυνατότητα
ενός ευρωµεσογειακού χώρου που να βασίζεται στην αλληλεγγύη και το σεβασµό των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.
Μετά τη συνάντησή τους στην Τσετσίνα της Ιταλίας, οι Ευρωµεσογειακές οργανώσεις υπέρ των
δικαιωµάτων των µεταναστών αποφάσισαν να ναυλώσουν ένα στολίσκο ο οποίος θα διενεργεί
θαλάσσια επιτήρηση ώστε να παρέχεται επιτέλους βοήθεια σε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι
οργανώσεις που συµµετέχουν θα ήθελαν επίσης να καλέσουν τους ευρωπαϊκούς φορείς και τις
κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές της Μεσογείου να εγκαθιδρύσουν στο πλαίσιο του κοινού αυτού
χώρου σχέσεις βασισµένες στην ανταλλαγή και την αµοιβαιότητα. Στο στολίσκο αυτό θα
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http://afrique-europe-interact.net/index.php?article_id=462&clang=2
Βλ. την έκθεση της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (FIDH) «∆ιπλή τραγωδία για την
Υποσαχάρια Αφρική» (αγγλ./γαλ.) - http://www.fidh.org/Double-tragedy-for-Sub-Saharan-Africans
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Η κατάσταση στα στρατόπεδα προσφύγων που βρίσκονται στη νότια Τυνησία ενδέχεται να
αποσταθεροποιήσει έντονα τη χώρα· βλ. την κοινή έκθεση των οργανώσεων Gadem και Cimade -στα
γαλλικά- (2011) «Défis aux frontières de la Tunisie», 50 σελ. και τα δελτία του Human Rights Watch
(http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/libya)
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επιβιβαστούν πολιτικές προσωπικότητες, δηµοσιογράφοι, καλλιτέχνες, καθώς και ορισµένοι
εκπρόσωποι των οργανώσεων που µετέχουν στο σχέδιο.
Ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρηµα δεν θα έχει νόηµα παρά µόνο αν υπάρξει κινητοποίηση µεγάλης
κλίµακας.
Κάθε οργάνωση, συνδικάτο, πολιτικός εκπρόσωπος, ναυτικός, δηµοσιογράφος, καλλιτέχνης, καθώς
και κάθε άτοµο που ενδιαφέρεται για την πρωτοβουλία αυτή µπορεί να ενταχθεί στην ενηµερωτική
λίστα «Intervention Call Mediterranean»4.
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Για να γραφτείτε στη λίστα, στείλτε µήνυµα στο migreurop07@yahoo.it

