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INTERAKTIVT KORT OG LISTE OVER DØDSFALD PÅ GRUND AF ”FORT EUROPA”
20. juni 2015
I anledning af FN’s internationale flygtningedag har det europæiske netværk UNITED for Intercultural
Action udgivet et interaktivt kort over dødsfald blandt flygtninge i deres forsøg på at få asyl i Europa:
http://unitedagainstrefugeedeaths.eu/map/
Kortet har information om dokumenterede dødsfald blandt flygtninge i Europa, eller flygtninge, som er
døde under flugt til Europa, på grund af den politik EU fører, om at lukke sine grænser så effektivt som
muligt for flygtninge og immigranter: FORT EUROPA. På den måde modarbejder EU Flygtningekonventionen og er medansvarlige for mange tusinde flygtninges død.
Samtidig har UNITED udgivet en opdateret liste over 22.394 dokumenterede dødsfald siden 1993:
http://unitedagainstrefugeedeaths.eu/wp-content/uploads/2015/06/Listofdeaths22394June15.pdf
De er døde af forskellige dødsårsager, som i sidste ende skyldes EU’s lukkede grænser, såsom:
militær eller politi ved grænsen,
asyllovgivningen,
manglende tag over hovedet,
ophold i detentionscentre,
deportationer,
sanktioner mod transportører af asylansøgere, der ikke har gyldigt visum
Siden sommeren 2014 har Socialdemokraterne og de borgerlige partier, især Venstre, konkurreret med
Dansk Folkeparti om at stramme asyllovgivningen og gøre tilværelsen for asylansøgere og flygtninge i
Danmatrk sværere, i håbet om, at færrest muligt vil flygte til Danmark. Mange flygtninge kan dog ikke
selv bestemme om de skal flygte eller hvorhen de skal flygte til, men er prisgivet tilfældigheder,
menneskesmuglere og økonomiske midler. Når de sætter livet på spil som bådflygtninge eller ved at
krydse en farlig grænse på vej til Europa, er det ikke for at få velfærdsydelser, men for at komme i
sikkerhed og få mulighed for at genopbygge et liv i tryghed. Konkurrencen med DF om de skrappeste
asylregler og den negative italesættelse af flygtninge og etniske mindretal har dog ikke virket til at
partierne har fået mange vælgere tilbage fra Dansk Folkeparti. Derimod har den øget fremmedfrygten
og fremmedhadet i Danmark.
SOS mod Racisme henstiller til politikerne og til pressen at ophøre med al fremmedfjendtlig retorik
og med at konkurrere om asyl- og udlændingestramninger, som allerede har medført store
menneskelige lidelser for asylansøgere og etniske mindretal.
”Vi vil indtrængende bede politikerne og pressen om at arbejde for, at Danmark overholder
Flygtningekonventionen og behandler asylansøgere som mennesker og respekterer
menneskerettighederne, som er fælles for alle mennesker”, udtaler Anne Nielsen, Næstformand i SOS
mod Racisme.
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