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MANIFEST: ATUREM EL GENOCIDI AL MAR MEDITERRANI 

 

De nou som testimonis del drama del Mediterrani, on diumenge passat van perdre la vida més 
de 800 persones que fugien de conflictes armats i de la pròpia precarietat dels seus països 
d’origen. És per aquest motiu que la  plataforma d’entitats Stop Mare Mortum, denuncia i 
condemna el Genocidi Migratori que està convertint el mar Mediterrani en un cementiri. Segons 
estimacions de la Organització Internacional per a les Migracions, es calcula que durant el 2015 
poden arribar a perdre la vida intentant arribar a Europa fins a 30.000 persones.   

Aquesta situació dramàtica contrasta amb les polítiques migratòries de la Unió Europea, que 
continua veient la immigració irregular com una vulneració de les fronteres europees, i no com 
una crisi humanitària, posant els interessos econòmics per davant de la vida i de la dignitat 
humanes. El fet que moltes de les persones que han mort fossin possibles demandants d’asil, 
deixa en evidència la manca d’implicació de les institucions europees a l’hora de d’aplicar 
polítiques d’asil i refugi amb garanties, tal i com estipula la Convenció de Ginebra de 1951, i de 
la qual tots els estats membres són signants. Tampoc no podem obviar la complicitat dels 
estats europeus  amb aquells governs de tercers països que per diversos motius, no donen 
resposta a les necessitats dels seus ciutadans i ciutadanes. Aquesta complicitat només respon 
a polítiques exteriors basades en interessos econòmics i acords comercials, que arriben a 
l'extrem de destinar una part important dels fons de cooperació europea al finançament de 
centres d'internament i altres mesures repressives als estats de la riba sud del mediterrani.  

Així mateix, el decàleg de propostes plantejades per la Comissió Europea com a solució a la 
tragèdia viscuda, continua sense donar una resposta humanitària al patiment d’aquelles 
persones que, per motius diversos, es veuen obligades a fugir dels seus països d’origen. Ans al 
contrari, la solució de la Comissió Europea passa per reforçar el control dels fluxos migratoris, 
obviant la necessitat de donar una primera resposta de socors i salvament a totes aquelles 
persones que intenten creuar el mar Mediterrani. Declaracions com la del Ministre de l’Interior, 
Jorge Fernández Díaz, que justifica la manca d’una operació de salvament per evitar un 
possible efecte crida, ens demostren la hipocresia d’unes institucions que han renunciat a la 
seva vessant més humanitària i de compromís amb els drets humans i que prefereixen "l'efecte 
mort" com a mesura dissuasiva.  

Per aquests motius, i perquè ens oposem que se segueixi legitimant aquest genocidi migratori, 
la Plataforma Stop Mare Mortum exigeix a la Unió Europea i als estats membres que: 

-‐ Dotin de pressupost i reorientin les funcions de l’Agència Europea de Control de 
Fronteres (FRONTEX), amb l’objectiu que realitzi tasques de rescat a les víctimes del 
drama del Mediterrani. La UE no pot seguir obviant la seva responsabilitat de 
salvament.   

-‐ Destinin més recursos a les polítiques d’asil i refugi i es presentin propostes que donin 
resposta a les persones que fugen de conflictes armats o són víctimes de 
persecucions. És essencial facilitar vies legals perquè les persones demandants d’asil 
puguin exercir el seu dret de demanar refugi als estats europeus, i no es vegin 
obligades a arriscar la seva vida en un camí que, molt probablement, els portarà a la 
mort. 

-‐ Acabin amb la hipocresia de les polítiques d’externalització de fronteres de la UE, que 
tenen com a objectiu traslladar el drama migratori a tercers països a canvi d’acords 
econòmics i comercials.  

-‐ Canviïn les actuals polítiques europees d’intervenció militar a tercers països per unes 
polítiques de resolució de conflictes basades en el diàleg entre estats.  

-‐ Garanteixin que els fons de cooperació europeus destinats a tercers països no siguin 
instrumentalitzats a favor dels propis governs europeus o de governants sense 
escrúpols. 
     

Pel dret a la vida i a la dignitat humanes, NO MÉS MORTS al mar Mediterrani 


