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السيد ماريو دراجي رئيس مجلس الوزراء
وزيرة الداخلية  Luciana Lamorgese ،السيدة
السيدة مارتا قرطابية  ،وزيرة العدل
كمجموعات ومنظمات مجتمع م دني  ،شعرنا باالشمئزاز من الحكم من الدرجة األولى الذي أصدرته
محكمة لوكري على دوم ينيكو "ميمو" لوكانو ونعرب عن تضامننا الكامل مع ميمو .إن العقوبة مخزية
وظالمة وتج سد سياسات الهجرة اليمينية والعنصرية الراسخة في أوروبا .ندعو الحكومة اإليطالية إلى
.تبرئة دومينيكو لوكانو على الفور ووقف سياسات الهجرة العدائية
كانت تصرفات ميمو لوكانو كرئيس للبلدية ا
سا للحياة في التضامن .لقد أظهروا أن اإلدماج
مثاال حياا وملمو ا
والعدالة والتوفير االجتماعي ممكنة ويمكن أن تعكس تيار العنصرية وكراهية األجانب .عقوبته ال تعكس
.العدالة  ،بل تتألق في ضوء األجندات السياسية العنصرية التي تجرم التضامن وتقوي جدران أوروبا
صا بسبب السياسات العسكرية على حدود
منذ عام  Fortress Europeقتل أكثر من  44764شخ ا
ويتم تجريم اآلالف غيرهم بوحشية وقمعهم واضطهادهم بعد وصولهم إلى أوروبا  -كل يوم هو 1993.
صراع .ت ستخدم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أساليب عنيفة وغير قانونية إلجبار طالبي اللجوء
على العودة عبر حدودها كجزء من العمليات التي يمولها االتحاد األوروبي .وتكشف األدلة التي جمعتها
تقارير عديدة أن مهاجرين تعرضوا للضرب وإطالق النار في األشهر األخيرة خالل ما يسمى بعمليات
الصد" التي نفذها رجال مقنعون في كرواتيا ورومانيا واليونان .هذا باإلضافة إلى عمليات االعتراض"
والصد سيئة السمعة التي يقوم بها ما يسمى بحرس السواحل الليبي الذي يموله االتحاد األوروبي ويدربه
.البحرية اإليطالية
فشلت الدول األوروبية في توفير طرق آمنة ومأوى وغير ذلك من أشكال الدعم لألشخاص المتنقلين .إنهم
يفشلون في إنقاذ األشخاص المنكوبين وتحمل مسؤوليتهم وتواطؤهم في إجبار الناس على المغادرة .في
المخيمات ومراكز اللجوء ومراكز االحتجاز وفي الشوارع  ،نظم األشخاص المتنقلون أنفسهم لالحتجاج
على الظروف غير اإلنسانية  ،واالعتقاالت والترحيل وطلب اإلذن بالبقاء  ،مع آفاق مستقبلية آمنة
وصالحة للعيش .بينما ينكر االتحاد األوروبي والحكومات األوروبية المسؤولية ويمتنعون عن خدمة
 Mimmo Lucanoا لقانون الدولي  ،تتدخل المنظمات غير الحكومية والنشطاء واألشخاص مثل
ويظهرون الت ضامن في التطبيق العملي .تستعين أوروبا بمصادر خارجية بالتزاماتها الدولية تجاه المجتمع
.المدني
غالباا ما تقابل هذه االحتجاجات بقمع الدولة والشرطة .غالبا ما يتم تجريم التضامن .تمت مصادرة سفن
البحث واإلنقاذ وإلقاء القبض على أطقمها .كما فعل األشخاص اآلخرون الذين يدعمون األشخاص
المتنقلين ويتخذون إجراءات ضد السياسات والمؤسسات الحدودية القاتلة في أوروبا .تم إخالء األماكن
التي احتلناها من أجل المأوى  ،وتعطل توزيع المواد الغذائية والمساعدات على المعابر الحدودية  ،وتم
 ،سحق االنتفاضات في مراكز اللجوء واالحتجاز بشكل عنيف  ،وتم وضع الناس في زنازين عزل
.وحرموا من المساعدة الطبية والقانونية  ،وتم ترحيلهم بعنف

أوروبا مبنية على تاريخ من االستعمار والعبودية واإلمبريالية واالستخراج واالستغالل الذي يستمر حتى
يومنا هذا .تضفي سياسات االتحاد األوروبي الخاصة بالحدود الطابع المؤسسي على هذا العنف والظلم
وعدم المساواة .يجب على االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه تحمل المسؤولية عن ذلك وبناء
المجتمع وليس الجدران .المسار الحالي ال يحل أي مشاكل ولكنه بدالا من ذلك يخرجها بعنف  -كما يتضح
من تعاون إيطاليا الوثيق ودعمها المالي والمادي لخفر السواحل الليبي  ،المتهم باستمرار بالعنف
.واالنسحاب ضد األشخاص المتنقلين
أحرارا في
نحن نتضامن مع األشخاص المتنقلين والذين يدعمونهم بشكل ثابت .يجب أن يكون الجميع
ا
التنقل والعيش  -ولكن ال ينبغي إجبار أحد على االنتقال .عسكرة الحدود ليست هي الحل .سياسات الهجرة
.األخرى ممكنة وضرورية  ،بنا اء على تحليل أسباب ومسؤوليات الهجرة القسرية  ،على أساس التضامن
 .حرروا ميمو وأوقفوا اضطهاد األشخاص المتنقلين ومن يدعمهم .التضامن لن يكون جريمة
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