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I går nat druknede mindst 650 mennesker omkring 73 nautiske mil nord for 
den libyske kyst, i deres forsøg på at nå til Italien. De var om bord på 
en 30 meter lang båd, som kæntrede da containerskibet King Jacob nærmede 
sig for at hjælpe dem. Kun 28 overlevede. 
 
Dette er den største flygtningebådskatastrofe i nyere tid i Middelhavet. 
Med beslutningen d. 27. august om at skære ned på maritime 
redningsoperationer, er EU ansvarlig for disse mennskers død. EU har 
midlerne til at redde flygtninge i Middelhavet, men i stedet lader de folk 
drukne. 
 
Gennem de sidste uger har vi, som Watch the Med Alarm Phone, været direkte 
vidner til kampen mellem liv og død på disse flygtningebåde, samt til 
pårørendes bekymringer og frustrationer. Vi har også været vidner til, 
hvordan Italiens og Maltas kystvagter, såvel som besætningerne på 
kommercielle skibe, har gjort deres bedste for at komme flygtningene til 
undsætning, men ofte har været ude af stand til at undgå dødsfald på grund 
af mangel på ressourcer. Dette skyldes politiske beslutninger truffet på 
europæisk niveau. 
  
Fort Europa er skyld I titusindevis af migranters død I Middelhavet I løbet 
af de sidste 25 år. 
 
De ansvarlige er: 
 
Politikere og politistyrker, der gennem Shengen-systemet har vedtaget den 
generelle visum-pligt, og igangsat en menneskejagt på flygtninge og 
miranter uden visum. 
 
De politikere, politi og militær, som har oprettet Frontex og arbejdet med 
Frontex gennem de sidste 10 år, og som har gjort strækningen mellem Libyen 
og Italien til en maritim højsikkerhedszone efter det arabiske forår. 
 
De EU-politikere, som d. 27. august i Bruxelles besluttede  at skære ned 
på den italienske redningsoperation Mare Nostrum, og som indførte Frontex' 
Triton-operation langs den italienske kyst.   
 
Det er dem, som er ansvarlige for de tusindvis af mistede liv imellem 
Libyen og Italien i løbet af de seneste måneder. 
 
Dødsfaldene må stoppe: 
 
Vi kræver en omgående oprettelse af en færgelinje for flygtninge fra 
Tripoli og andre steder I Nordafrika, til Europa. 
 
Vi kræver sikre og lovlige måder for flygtninge at nå et sikkert sted at 
søge tilflugt, unden risikoen for at miste deres liv. 
 
Vi appellerer til alle, uanset politisk ståsted, om at tage direkte aktion 
I brug mod EU's morderiske politik. 
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