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Tegnap este legalább 650 ember fulladt  a tengerbe mintegy 73 tengeri 
mérföldre északra a líbiai parttól, miközben Olaszországot próbálták elérni. 
Egy harminc méter hosszú hajón utaztak, amely felborult, amikor a King Jacob 
konténerhajó megközelítette, hogy segítséget nyújtson. Csak 28 ember élte túl 
a tragédiát. 
 
Ez a közelmúlt legnagyobb menekült hajó-katasztrófája a Földközi-tengeren. Az 
EU felelős ezért a tömeges halálért, mivel  2014. augusztus 27-én döntöttek a 
mentési műveletek csökkentéséről a Mediterrán-tengeren. Az EU-nak megvannak a 
lehetőségei és eszközei arra, hogy megmentsék a menekülteket a Földközi-
tengeren. De ehelyett hagyják az embereket megfulladni. 
 
Az elmúlt hetekben mi, a Watch The Med Alarm Phone közvetlen tanúi lettünk az 
élet és halál közti küzdelmeknek a hajókon és a hozzátartozók aggódásának. 
Láttuk az olasz és máltai parti őrség, valamint a kereskedelmi hajók 
legénysége által kifejtett nagy erőfeszítéseket, melyekkel azonban gyakran 
nem tudják megakadályozni a halálokat, mivel a hajók nem kellően ellátottak a 
mentési munkálatok elvégzéséhez. És mindez az Európai Unió által hozott 
politikai döntéseknek köszönhető. 
 
Az Európai Erőd több tízezer ember halálát okozta a Földközi-tengeren az 
elmúlt 25 évben. 
 
A felelősök: 
 
A politikusok és a rendőri erők, melyek bevezették a schengeni rendszert, az 
általános vízum-kötelezettséget és a szervezett hajtóvadászatot a menekültek 
és a vízummal nem rendelkező migránsok ellen; 
 
A politikusok, a rendőri és a katonai erők,  akik létrehozták  a Frontexet az 
elmúlt 10 évben, és akik a Földközi-tenger Líbia és Olaszország közötti 
részét egy  magas  tengeri biztonsági zónává alakították át; 
 
Az EU politikusok, akik  2014. augusztus 27-én Brüsszelben az olasz  
földközi-tengeri mentési műveletnek, a Mare Nostrumnak a megkurtításáról 
döntöttek, és akik az elrettentés politikáját érvényesítették a Frontex 
Triton-hadműveletén keresztül az olasz tengerparton! 
 
Ők azok, akik felelősséggel tartoznak több ezer ember haláláért az elmúlt 
hónapokban a  Líbia és Olaszország közötti tengeri zónában. 
 
A haláloknak véget kell vetni: 
 



Követeljük közvetlen kompjáratok azonnali létrehozását menekültek számára 
Tripoli és más  észak-afrikai helyek és Európa között! 
 
Követeljük a biztonságos és legális folyosók megteremtését, melyeken 
keresztül a menekültek el tudják érni a menedéket nyújtó helyeket az életük 
kockáztatása nélkül! 
 
Felszólítunk mindenkit meggyőződéstől és politikai oldaltól függetlenül, hogy 
tegyen azonnali intézkedéseket a gyilkos EU-s politika ellen! 
 


