Δήλωση Γενικού Διευθυντή ΔΟΜ για το πλοίο Aquarius
Αθήνα, 12/06/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΔΟΜ, η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση, χαιρετίζει την απόφαση της Ισπανίας να
προσφέρει ασφαλές λιμάνι σε περισσότερους από 600 μετανάστες -συμπεριλαμβανομένων
πολλών παιδιών και επτά εγκύων- οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο πλοίο Aquarius
από την Κυριακή (10/06).
«Χαίρομαι που η Ισπανία προχώρησε σε αυτή την κίνηση εκτόνωσης της κρίσης, αλλά
φοβάμαι για μια μεγάλη τραγωδία αν τα κράτη αρχίσουν να αρνούνται την υποδοχή
διασωθέντων μεταναστών», είπε ο William Lacy Swing, Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας
του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση. «Η παραμονή των διασωθέντων μεταναστών στη θάλασσα,
δεν πρόκειται να αποτρέψει άλλους μετανάστες από το να επιχειρήσουν να φτάσουν στην
Ευρώπη και θα χρειαστεί να διασωθούν κι εκείνοι αργά ή γρήγορα», πρόσθεσε.
Λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών αλλά και των ανησυχιών για την κατάσταση
των περισσότερο ευάλωτων μεταναστών που επιβαίνουν στο Aquarius, η ισπανική
κυβέρνηση προσφέρθηκε να υποδεχθεί το πλοίο, παρόλο που θα χρειαστούν ακόμη τρεις ή
τέσσερις ημέρες ταξίδι ώσπου να φτάσει στο λιμάνι. Το Aquarius διέσωσε σχεδόν 630
μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 120 ασυνόδευτων ανηλίκων και
επτά εγκύων το περασμένο Σάββατο (09/06).
Οι οργανώσεις Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) και SOS Méditerrannée διέσωσαν τους
μετανάστες από σωστικές λέμβους και παρέλαβαν άλλους από «ιταλικά ναυτικά σκάφη,
εμπορικά σκάφη και σκάφη της ακτοφυλακής».
Ο ΔΟΜ πιστεύει ότι όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. πρέπει να υποστηρίξουν περισσότερο τις
χώρες πρώτης γραμμής και χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ισπανίας να υποδεχθεί τους
μετανάστες.
«Σταματώντας ένα ή περισσότερα πλοία στη Μεσόγειο δεν είναι η απάντηση στις προκλήσεις
που θέτει το μεταναστευτικό στην Ευρώπη, είπε ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΜ. Απαιτείται
μια συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης, η οποία θα συνδυάζει ευκαιρίες για ασφαλή
και νόμιμη μετακίνηση, ανθρώπινη διαχείριση των συνόρων και καταπολέμηση της
παράνομης διακίνησης μεταναστών».
«Η διάσωση ανθρώπινων ζωών πρέπει πάντα να είναι το κύριο μέλημά μας. Πρέπει να
βρούμε επειγόντως ένα τρόπο να βοηθήσουμε αυτούς τους διασωθέντες μετανάστες και να
εργαστούμε για μια ολοκληρωμένη μέθοδο υποστήριξης των μεταναστών και των Κρατών
Μελών στην Ευρώπη», ανέφερε.

Ο ΔΟΜ προτρέπει την Ε.Ε. να επανεξετάσει την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου
βάσει της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να καταλήξει σε συμφωνία στο
Συμβούλιο, διασφαλίζοντας την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, με πλήρη σεβασμό
προς τις διατάξεις των Συνθηκών.

