بيان صحفي  -إلغاء فرونتكس
صعود حركة دولية جديدة تدعو إلى "إلغاء فرونتكس"
 9يونيو  - 2021اليوم  ،ستستهدف اإلجراءات في سبع دول (النمسا وبلجيكا وجزر الكناري وألمانيا والمغرب وهولندا وسويسرا)
وكالة الحدود األوروبية وخفر السواحل  ،فرونتكس .تمثل هذه اإلجراءات إطالق حملة دولية لـ "إلغاء فرونتكس"  ،داعية إلى وقف
تمويل وتفكيك نظام الحدود القاتل في أوروبا.
في رسالة مفتوحة موجهة إلى مفوضية االتحاد األوروبي والمجلس والبرلمان وقيادة فرونتكس  ،سلط تحالف الحملة الضوء على
الممارسات غير القانونية وغير اإلنسانية لـ
" ، "Fortress Europeمشيرً ا إلى  40555حالة وفاة من المعابر الحدودية إلى أوروبا منذ عام  1993وحده.
وجاء في الرسالةُ " :تركوا ليموتوا في البحر األبيض المتوسطوالمحيط األطلسي والصحراء  ،وأطلقوا النار على الحدود  ،وماتوا
باالنتحار في مراكز االحتجاز  ،وتعرضوا للتعذيب والقتل بعد ترحيلهم  -يدا االتحاد األوروبي ملطخة بالدماء".
يتزامن إطالق حملة "إلغاء فرونتكس" مع توسع هائل في الوكالة .حصلت فرونتكس اآلن على ميزانية بقيمة  5.6مليار يورو حتى عام
 ، 2027مع وجود خطط لتوظيف  10000من حرس الحدود المسلحين بحلول نهاية الفترة .نمت ميزانيتها بأكثر من  ٪7560منذ عام
 ، 2005مستخدمة مواردها الجديدة لشراء معداتها مثل السفن والمروحيات والطائرات بدون طيار .في غضون ذلك  ،أقامت أوروبا
اآلن أكثر من  1000كيلومتر من الجدران واألسوار الحدودية.
أصدر تحالف الحملة  -الذي يضم  50مجموعة  ،مثل  Sea-Watchو  Watch the Med - Alarmphoneو
 - )Transnational Institute (TNIقائمة بالمطالب لمرافقة أفعالهم .وتشمل اإللغاء التام لوكالة فرونتكس وإنهاء احتجاز
المهاجرين وترحيلهم.
بعد اإلطالق في  9يونيو  ،تخطط الحملة لشن سلسلة من اإلجراءات في المدن في جميع أنحاء أوروبا  ،لتعزيز مطالبها األساسية في
بروكسل  ،عبر الدول األعضاء في االتحاد األوروبي  ،وفي جميع الواليات القضائية المتواطئة مع .Fortress Europe
قالت كاروال راكيتا من حملة "" :"Abolish Frontexإذا كنا نعتقد ح ًقا أن جميع البشر متساوون  ،فعلينا تفكيك األنظمة التي تحافظ
على عدم المساواة في مكانها .وليس لـ  ، Frontexكجزء من مجمع الحدود الصناعية  ،مكان في رؤيتنا مجتمع أوروبي يناضل من
أجل العدالة ويلتزم بإصالح األضرار التي لحقت بجنوب العالم في عقلية التفوق األبيض ".
وأضاف فيليب كولكر" :نحن ال نطالب بسياسة هجرة أوروبية أفضل :نحن نطالب بإلغاء فرونتكس ونزع سالح الحدود .ونحن نتخذ
إجراءات لتحقيق ذلك".
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