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Οιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει την
ευθύνη για τη διάσωση των μεταναστών που διασχίζουν τη Μεσόγειο από την Αφρική κάνοντας
μια «σημαντική επένδυση» στην υπηρεσία ελέγχου των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη
Frontex.
«Μια Ευρώπη που λέει στους αλιείς της Καλαβρίας ότι πρέπει να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη
τεχνική για να ψαρεύουν τον τόνο, αλλά μετά γυρνά την πλάτη της όταν υπάρχουν νεκροί στη
θάλασσα δεν μπορεί να αποκαλεί τον εαυτό της πολιτισμένο», είπε ο Ρέντσι στο ιταλικό
κοινοβούλιο.
Το πολεμικό ναυτικό και το λιμενικό της Ιταλίας περιπολούν τα ύδατα μεταξύ της Αφρικής και της
Σικελίας από τον Οκτώβριο, μετά την τραγωδία στα ανοικτά του ιταλικού νησιού της Λαμπεντούζα
κατά την οποία 366 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν ναυάγησε το πλοιάριο που τους
μετέφερε.
Η επιχείρηση Mare Nostrum της Ιταλίας κοστίζει στο κράτος 9 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα και
μέχρι στιγμής έχει διασώσει περισσότερους από 50.000 μετανάστες.
Ο 39χρονος Ρέντσι, η χώρα του οποίου αναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου την εναλλασσόμενη
προεδρία της ΕΕ, προσπαθεί να πείσει τις 28 χώρες μέλη να αναγνωρίσουν ότι η Mare Nostrum
είναι ένα πρόβλημα που αφορά τα ευρωπαϊκά σύνορα και όχι μόνο τα ιταλικά.
«Αν, όταν αντιμετωπίζουμε τραγωδίες με μετανάστες, μας λένε “Δεν είναι δικό μας πρόβλημα”,
τότε τους λέω: κρατείστε το ενιαίο νόμισμά σας και αφήστε μας τις αξίες μας», υπογράμμισε ο
Ρέντσι.
«Χωρίς ισχυρότερη συλλογική δράση από την ΕΕ, αυτό το καλοκαίρι θα γίνει η εποχή των
πνιγμών στη Μεσόγειο», σχολίασε ο Μπέντζαμιν Ουόρντ αναπληρωτής διευθυντής του
Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) σε σημερινή του ανακοίνωση.
«Οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να προσφέρουν την οικονομική και υλική υποστήριξη ώστε να
συνεχιστούν οι ζωτικής σημασίας προσπάθειες της Ιταλίας να σώσει ζωές στη θάλασσα και να
διασφαλίσει ότι όσοι σώζονται φτάνουν στη στεριά ασφαλείς και τα αιτήματά τους για την παροχή
ασύλου μπορούν να εξεταστούν δίκαια», πρόσθεσε ο Ουόρντ.
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