Akdeniz’de ölümleri durdurmak için filotilla
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Krizin başladığı Şubat ayından beri yüzbinlerce insan Libya’dan kaçmış bulunmaktadır. Haziran
14 tarihi itibariyle de Uluslararası Göçmen Örgütü’ne göre bir milyon mülteci ülkeyi terk etti;
bunların 500, 000’den fazlası Tunus’a, 300, 000’den fazlası Mısır’a ve 70, 000 kadarı da Nijer’e
gitti.
Her gün Tunus’a şu an itibariyle kapasitesini aşmış kamplara mülteciler gelmektedir1. Bunların
çoğunluğu halen çatışmaların devam ettiği alt-Sahra Afrika ülkeleri (Somali, Sudan, Eritre,
Fildişi Sahili) uluslarındandır ve bu yüzden ülkelerine geri döndürülmeleri olanaksızdır; zaman
içerisinde yaşam koşulları daha da zorlaşmaktadır ki aynı zamanda misafir edildikleri ülkede de
istikrarsızlık ortamı riski artmaktadır.
Bu mülteciler belaya yakalanmıştır: Kaddafi rejimi göçmenlik konusunu binlerce insanı eğreti
teknelere binmeye zorlayarak bir silah olarak kullanmakta, aynı zamanda da birçok Afrikalı,
Tripolinin ücretli askeri olmakla suçlanmakta ve şu an Ulusal Geçici Konsey’in (UGK)
kontrolündeki bölgede silahlı askerlere av olmaktadır2. Bu arada koalisyon güçlerine katılan
devletler askeri müdahale ile ülke dışına çıkartılanlar arasında tek bir bağ kuruyor
gözükmemektedir. Avrupa Birliği bu kişileri ağırlamak ya da denizde hayatları tehlikede olanları
kurtarmak için herhangi bir inisiyatif almamaktadır3. Bunun tersine, AB Akdeniz’deki Frontex
kurumunu konuşlandırarak sınır gözetimini güçlendirmekte ve aynı zamanda koalisyon
güçlerinin gemileri botlardaki insanlara yardım sağlamamaktadır. BM Mülteciler Yüksek
Komiserliği Şubat ayından beri 2000’den fazla insanın denizde kaybolduğunu hesaplamıştır.
Birçok örgüt Avrupalı otoritelere, göçmenlerin Avrupa Birliği’ne girebilmesi, onların kalmaya
zorlandığı ülkelerin destek alabilmesi ve böylece Akdeniz’deki ölümleri durdurmaya yönelik
önlem alınması için baskı yapmaktadır. Fayda vermemektedir.
Avrupa’nın misafirlik yoksunu politikası öyle şok edici bir seviyeye ulaşmıştır ki Avro-Akdeniz
bölgesinin dayanışma ve insan haklarına saygı temelli olabilirliğini göstermek ve eyleme geçmek
bizim görevimizdir.
İtalya’nın Cecina şehrindeki toplantıyı takiben Avro-Akdeniz göçmen hakları örgütleri deniz
gözetimi görevini üstlenecek bir filotilla kiralanmasına karar vermiştir ve bu sayede tehlike
altında olan insanlara nihayet yardım sağlanabilecektir. Katılımcı örgütler Akdeniz’in her iki
tarafındaki Avrupa kurumlarına ve hükümetlerine bu ortak bölge ile karşılıklılık ilkesine dayalı
olarak ilişki kurma çağrısı yapmaktadır.
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http://afrique-europe-interact.net/index.php?article_id=462&clang=2
FIDH raporuna bakınız: “Alt-Sahra Afrikalılar için çifte trajedi » http://www.fidh.org/Double-tragedy-for-SubSaharan-Africans
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Güney Tunus’taki mülteci kamplarındaki durum ülkeyi ciddi biçimde istikrarsızlaştırabilir, Gadem ve Cimade ortak
raporlarına bakınız – Fransızca – (2011) « Défis aux frontières de la Tunisie », 50. sayfa ve İnsan Hakları İzleme
yayınları (http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/libya)
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Bu filotilla politik figürleri, gazetecileri, sanatçıları ve organizasyonun temsilcilerini taşıyacaktır.
Böylesine kararlı bir faaliyet büyük çaplı bir seferberlik oluşturamazsa anlamlı
olmayacaktır.
Bu etkinliğe ilgi duyan örgüt, sendika, politik temsilci, gemici, gazeteci, sanatçı ya da bağımsız
bireyler posta listesine katılabilir: « Akdeniz Müdahelesi » 4.
Translated by Toros Korkmaz.
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