Akdeniz :NATO sonunda denizde kaza geçiren göçmenlere yardım için geldi fakat Avrupa birliği
onları kabul etmeyi ret etti.
Aşağıda adı geçen imzacı örgütler Avrupa birliğinin Akdeniz’ de yaşanan trajediye birleşik bir karşılık
vermesini talep ediyor.Biz de denizi geçerek hayatlarını tehlikeye atan göçmen ve mültecilerin
Avrupa topraklarına kabul edilmelerinde ısrar ediyoruz.
Avrupa gemilerinin Akdeniz’de kaza geçiren göçmenleri kurtarmadaki sistematik başarısızlığının
karşısında Avrupa ve Afrika’dan insanlar adalet için çağrıda bulundular. 11 Temmuz’da Almirante
Juan de Bourbon adlı NATO tarafından kullanılan İspanyol gemisi,derme çatma gemisi uluslararası
sularda batmakta olan 100 den fazla Sahra altı Afrika yerlisi kadın erkek ve çocuğu kurtarmak için
geldiler1.Bu kazageçiren göçmenler Libya limanından yola çıkmışlardı2, fakat hiçbir zaman bunu
Avrupa toprakları için yapmadılar3.
NATO’nun kaza geçiren göçmenleri kurtarmadaki başarısızlığına karşı getirilen suç isnatları meyve
vermeye başladı , fakat Avrupa birliği bu konuda hareketsiz duruyor.Nitekim İtalya ve Malta
hükümetleri kurtarılan göçmenleri taşıyan Avrupa askeri gemilerinin girişini ret etti.Malta hükümeti
kazanın kendi topraklarından çok uzakta olduğunu ve NATO sorumluluğu altında olduğunu iddia
ederken, Roma girişleri Lampedusa adasındaki aşırı kalabalıklaşma bahanesiyle reddetti4.
Kurtarma günü, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan kurtarılan 3 kişi bir Tunus askeri gemisine transfer
edildi , ve Tunus hastanesinde tedaviye alındı.Diğer 5 kişi Valette ‘ya(Malta) tahliye edildi. 6 gün
boyunca Almirante Juan de Borbon herhangi bir Avrupa birliği ülkesi ya da Atlantik müttefikleri
mültecileri kabul etmediğinden uluslararası sularda kalmak zorunda kaldı.Sonunda 16 temmuz sabahı
bir Tunus askeri gemisi ,AlmiranteJuan de Borbon Tunus sularına hiç girmemesine rağmen kurtarılan
mültecileri Tunus’a geri getirdi.
Bu olay Avrupa birliğinin Sicilya boğazında kaza geçirenlere karşı korkaklığını ve insanlık dışılığını
tekrar vurgular. Bu noktada çeşitli gözlemler gereklidir:
Bu belirli durumda,Nato kazaya uğrayanları kurtarmak için kendi yasal zorunluluklarına uysa bile, bir
çok Avrupa ulusunu araştırma ve kurtarma alanında kendi yasal zorunluluklarına uymamaya devam
etmekte olduğundan ,varolan olaylar göçmenleri denizde savunmayı engelleyici nitelikte.
İtalya Lampedusa adasındaki mülteci kampındaki aşırı kalabalıklaşmadan endişelendiği için 100 kadar
kazazedeyi kabul etmeyi red etti. Sonuç olarak bu insanlar Libya da çatışma patlak verdiğinden
Tunus’a gönderildi. Tahmin edilene göre 650.000 üzerinde mülteci ülkeye giriş yaptı. Bu
mültecilerden on binlercesi hala zor koşullardaki aşırı kalabalık kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
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Kaza geçirenlerin hepsi sığınmacı olabilecek bazı Tunus uyruklulara rağmen Tunus’a gönderildi. Bu
durumda geri göndermeme ilkesine uyulmadı.
Onlar tekne insanlarının boğulmasına izin vermediklerinde ( Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komisyonuna göre ,yalnızca 2011 şubat ve temmuz aylarında 2000 göçmen Akdeniz’de boğuldu),
Avrupa ulusları gene kendi kurtardıkları insanlar için bütün sorumlulukları ret ettiler. Akdeniz’de
askeri gemiye sahip uluslar bu göçmenleri Tunus’a yollayarak bunların bütün sorumluluklarından
kendilerini arındırdılar, ve bunu ciddi düzensizliğin olduğu bir ülkeye göndererek yaptılar.NATO’nun
kıyılarına gönderdiği Libya’daki şiddetten kaçmış olan binleri tek başına kabul eden Tunus çok az
yardım etme durumuna sahip. Avrupa ülkeleri bu süreç boyunca hakları tamamen görmezden gelinen
Tunuslu sığınmacılar konusunda özellikle kusurlular.Avrupa Birliği kurtarmalar vekaza geçiren göçmen
ve mültecileri Avrupa’ya yasal kabul edilmelerini kolaylaştırmak için henüz herhangi bir birlik
sağlamadı.
Biz bu şekildeki devlet işlerini artık kabul edemeyiz. Bir kez daha, katılımcı örgütler denizlerde
hayatını tehlikeye atan mülteci ve sığınmacıların kabulü için birleşmiş bir Avrupa sistemi talep
ediyor.Biz Afrika ve Avrupa kamuoyuna Akdeniz’deki bu katliam karşısında sessiz kalmamaları için
çağrıda bulunuyoruz.
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