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Alle hens aan dek! Boats 4 People start 1 juli.

Een jaar na onze oproep voor een solidariteitsvloot voor de migranten in het Middellandse Zeegebied, is het 
zover: we zijn klaar om te varen! 17 organisaties uit 7 verschillende landen hebben de handen ineen geslagen 
om dit ambitieuze project waar te maken en onze eerste missie op zee van 1 juli tot 19 juli 2012 uit te voeren. 
Samen inspecteren wij de immigratiecontrole op zee. Boats 4 People is een internationale coalitie van orga-
nisaties uit het Middellandse Zeegebied, Afrika en Europa. Opgericht om een einde te maken aan sterfgeval-
len aan de zeegrenzen en om de rechten van migranten op zee te verdedigen, pleiten we voor vrijheid van be-
weging voor iedereen!  

Onze boot, de     Oloferne  , van de Italiaanse organisatie Nivi di Carta, is startklaar om op 2 juli te vertrekken uit 
de haven van Rosignano (Italie), vlakbij de plaats Cecina, waar op dit moment de jaarlijkse Europese anti-
racisme conferentie (organisatie: ARCI) plaatsvindt.
  
Drie weken lang voeren wij actie in de Middellandse Zee in solidariteit met migranten onder de leus 
'Stop Migrant Deaths at Sea. For Freedom and Solidarity in the Mediterranean'. Het Middellandse 
Zeegebied fungeert als een route naar Europa voor migranten die naar mogelijkheden om te overleven en een 
beter leven op zoek zijn. Sommigen worden onder tragische omstandigheden door agentschappen van de Eu-
ropese staten (Frontex) gered, om vervolgens geconfronteerd te worden met detentie en deportatie. In veel 
gevallen worden migranten in nood op zee achtergelaten of worden tegengehouden en "terug geduwd" naar 
landen in het Zuiden van het Middellandse Zeegebied. GroenLinks-Eerste Kamerlid Tineke Strik onderzocht 
voor de Raad     van     Europa   de behandeling van bootmigranten op de Middellandse Zee. Zie voor haar vernieti-
gende rapport: http://europa.groenlinks.nl/files/Rapport     Tineke     Strik.pdf  

Boats 4 People heeft het afgelopen jaar op verschillende manieren geholpen dit onderwerp onder de aandacht 
te brengen. De europese staten die misdaden tegen migranten op de Middellandse Zee begaan mogen niet 
straffeloos blijven. Zo is er contact gelegd met overlevenden van schipbreuken, er werden satellietbeelden 
verzameld en er werd onderzoekswerk verricht om de verantwoordelijken voor het criminele migratiebeleid 
op te sporen. Ook werd er  een     klacht   ingediend tegen Frankrijk vanwege de verantwoordelijkheid van een 
Frans militair schip dat geen hulp heeft geboden aan bootmigranten tijdens de NAVO interventie in het 
Libische conflict. 
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We vertrekken op 2 juli om 13.00 uur  met de Oloferne vanaf Rosignano in Italië via Sicilië naar Tune-
sië (kustplaats Monastir en vluchtelingenkamp Choucha bij Libië) en Lampedusa. Onderweg zijn er lo-
kale evenementen en acties. Zo zal in Cecina op 1 juli een workshop gehouden worden over wet en regelge-
ving op zee met als lange termijn doel een netwerk op zee van hulp en alarmsignalering voor bootmigranten 
in nood.  Op 2 juli is er aan boord van de Oloferne een persconferentie om 10.30 uur. Op Sicilië zal van 
5 tot 7 juli aandacht zijn voor de gewelddadige grensbewaking en de criminalisering van migratie. In Monas-
tir (Tunesië) zal in de haven een samenkomst zijn met vissers op hun vissersboten. Monastir is een plaats 
waar migranten hun overtocht naar Europa voorbereiden en starten. Tijdens de verschillende stops zal steeds 
een herdenkingsplechtigheid plaatsvinden op zee voor de vele dodelijke slachtoffers van het Europese anti-
migratiebeleid. Ook zullen er op verschillende locaties detentiekampen bezocht worden. Aan boord van de 
Oloferne zijn journalisten, activisten, politici, migranten en documentairemakers. Zie voor meer informatie 
en voor het volledige programma de bijgevoegde nieuwsbrief en de website boats4people.org. Zie informatie 
over de bootcrew in de bijlage.

Zeven mensen uit Nederland zullen ter plaatse deelnemen aan de campagne. We zullen nieuwsberichten 
verspreiden in Nederland tijdens de verschillende evenementen onderweg, via mail, twitter, facebook en een 
blog. Twee deelnemers uit Nederland zullen deel uitmaken van de delegatie die het vluchtelingenkamp in 
Choucha (grens Libië/Tunesië) zal bezoeken en meehelpen met de aanklachten van de migranten en vluchte-
lingen (voornamelijk van Sub Sahara landen) die hier sinds begin 2011 opgevangen worden door Tunesië. 
Meer dan 3.000 migranten - zowel niet als wel erkende UNHCR-vluchtelingen - wachten nu al langer dan 
een jaar in het Choucha kamp. Ondanks herhaalde oproepen van UNHCR is er nog steeds geen oplossing 
voor deze groep.  

We roepen op: 
- dat de EU een einde maakt aan haar gewelddadige controle van de zeegrenzen; 
- dat regeringen in Afrika breken met het verleden en weigeren om overeenkomsten te tekenen om mensen 
terug te nemen met de Europese landen en de EU, aangezien deze overeenkomsten resulteren in schending 
van de rechten van migranten; 
- dat alle landen stoppen met mensen die migranten redden te vervolgen, in overeenstemming met de wet van 
de zee volgens welke alle zeevaarders "zo snel mogelijk beginnen met het redden van mensen in nood" (art 
98 van de United Nations Conventions on the Law of the Sea).  

Boats 4 People organisaties

De reis is te volgen op: 
http://boats4people.org/index.php/en/ (engels) 
http://www.allincluded.nl/index.php/actie/boats4people-12 (Nederlands) 
http://www.facebook.com/Boats4PeopleNL 
Twitter: Boats 4 People 

Contactgegevens:
Vincent de Jong (All Included) 0031 6 59 08 71 74 aanwezig tijdens de campagne van 1 juli t/m 16 juli 
(op zee –en daardoor niet bereikbaar- van 2 juli 13.00 uur tot 5 juli 16.00 uur)

Contactnummer in Nederland: 0031 6 24 23 74 88
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