
 

 

  

 

 

Εμπάργκο μέχρι την Τρίτη 12 Μαΐου 2015, 10 πμ. CET 

Συνέντευξη Τύπου: Τρίτη 12 Μαΐου στις 10 πμ. CET, Nieuwspoort, The Hague, 
Netherlands: κυκλοφορία του Θάνατοι στα Σύνορα: Βάση Δεδομένων για τα Νότια 
εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.  

Ανάγκη Δημιουργίας Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Θανάτων κατά τη 
Μετανάστευση 
Στις 12 Μαΐου 2015, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (VU) δημοσιεύουν μια βάση δεδομένων για 

τους συνοριακούς θανάτους, βασισμένη σε επίσημες καταγραφές θανάτων μεταναστών που πέθαναν στα Νότια 

Ευρωπαϊκά σύνορα την περίοδο 1990-2013. Προτείνουν τη συνέχιση της συλλογής αυτών των δεδομένων από τα 

Ευρωπαϊκά κράτη υπό την επίβλεψη ενός Νέου Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Θανάτων κατά τη Μετανάστευση το 

οποίο θα πρέπει να είναι μέρος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Θανάτων κατά τη 

Μετανάστευση μπορεί να επιτύχει δύο στόχους: 

1. Προσαρμογή των Ευρωπαϊκών μεταναστευτικών πολιτικών με σκοπό τη μείωση των θανάτων στα σύνορα 

Η Ευρωπαϊκή πολιτική απάντηση στο μεγάλο αριθμό θανάτων κατά τη μετανάστευση χαρακτηρίζεται από μια 

περιορισμένη οπτική. Τα τελευταία 25 χρόνια, η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης έχει ενταθεί και την 

ίδια στιγμή ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν έχει αυξηθεί. “Οι δύο αυτές εξελίξεις μπορεί να σχετίζονται: ο 

αυξανόμενος αριθμός θανάτων μπορεί να είναι εν μέρει μια ακούσια παρενέργεια των Ευρωπαϊκών πολιτικών”, λέει 

ο καθηγητής Thomas Spijkerboer. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Θανάτων κατά τη Μετανάστευση θα μπορεί να 

συλλέγει δεδομένα σχετικά με τους θανάτους μεταναστών και να αξιολογεί τις επιπτώσεις των ευρωπαϊκών 

πολιτικών, με σκοπό μια τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής στρατηγικής. 

2. Ταυτοποίηση περισσότερων ανθρώπων 

Λιγότεροι από τους μισούς μετανάστες που πέθαναν στα σύνορα έχουν ταυτοποιηθεί. Η ταυτοποίηση των 

αποθανόντων μεταναστών αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία. Το αν οι τοπικές αρχές το επιτυγχάνουν εξαρτάται από 

συμπτώσεις, από την προσπάθεια που κάνουν, τη γνώση και τις δεξιότητες που διαθέτουν. “Οι τοπικές αρχές κατά 

μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. αφήνονται στην τύχη τους να συνδιαλλαγούν με αυτούς που πέθαναν κατά 

τη διάρκεια του περάσματος τους, χωρίς εθνική ή Ευρωπαϊκή βοήθεια ή επίβλεψη”, λέει η Tamara Last. Η 

ταυτοποίηση των νεκρών μεταναστών είναι πολύ σημαντική για την αξιοπρέπεια του ίδιου του νεκρού αλλά και για 

τους επιζώντες συγγενείς. Η βάση δεδομένων δείχνει ότι το ποσοστό των ταυτοποιημένων μεταναστών διαφέρει 

δραστικά μεταξύ διαφορετικών χρόνων και τόπων. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Θανάτων κατά τη Μετανάστευση 
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μπορεί να αναπτύξει αποτελεσματικές διαδικασίες για την ταυτοποίηση αποθανόντων μεταναστών, κάτι που θα 

προσέφερε μεγάλη βοήθεια στις τοπικές αρχές κατά μήκος των συνόρων. 

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει εξατομικευμένες πληροφορίες για 3.188 ανθρώπους που πέθαναν καθώς 

προσπαθούσαν να φτάσουν στις νότιες χώρες της Ε.Ε. από τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια και Δυτική 

Αφρική, και που τα σώματά τους βρέθηκαν ή μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη. Είναι μοναδική γιατί περιλαμβάνει -όταν 

είναι γνωστά- ημερομηνία και τόπο θανάτου, αιτία θανάτου, φύλο, ηλικία, χώρα καταγωγής, και το κατά πόσο το 

άτομο έχει ταυτοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, 13 ερευνητές επισκέφτηκαν 563 τοπικά 

ληξιαρχεία σε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα και Γιβραλτάρ και συνέλεξαν πληροφορίες από πιστοποιητικά θανάτου. 

“Αυτή η βάση δεδομένων υπογραμμίζει τις δεκαετίες αδιαφορίας των Ευρωπαϊκών κρατών. Οι πληροφορίες υπήρχαν 

όλο αυτόν τον καιρό, αλλά τα κράτη απέτυχαν να τις συγκεντρώσουν”, λέει ο Thomas Spijkerboer.  
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www.borderdeaths.org with 

o Ολόκληρη τη βάση δεδομένων 
o Απεικόνιση 
o Ντοκιμαντέρ Μετρώντας. Οι Ανθρώπινες Απώλειες του Συνοριακού Ελέγχου.  

(Pieter Boeles, 2014) για το ερευνητικό πρόγραμμα 
o Άρθρα σχετικά με (1) τη συλλογή δεδομένων, (2) τα προκαταρκτικά ευρήματα, (3) 

την ταυτοποίηση, (4) το συσχετισμό πολιτικών στρατηγικών 
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