Mare Liberum Wins Appeal in Court
Mare Liberum κερδίζει την προσφυγή στο Δικαστήριο
Στις 5 Σεπτεμβρίου, το διοικητικό δικαστήριο (Oberverwaltungsgericht Hamburg) αποφάσισε υπέρ
του Mare Liberum. Το πλοίο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού έχει καταχωρηθεί σωστά και του
επιτρέπεται να συνεχίσει να παρακολουθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αιγαίο.
Τον Απρίλιο, το Mare Liberum είχε λάβει εντολή κράτησης από το Berufsgenossenschaft Verkehr.
Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης οδηγίας του γερμανικού Ομοσπονδιακού
Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών προς την BG Verkehr για την επιβολή περιορισμών στα
πλοία πολιτικής διάσωσης στη Μεσόγειο Θάλασσα. Τον Μάιο το Διοικητικό Δικαστήριο του
Αμβούργου επέτρεψε στο Mare Liberum να συνεχίσει την πλεύση. Τώρα, το εφετείο αποφάσισε
ότι το σκάφος έχει καταχωριθεί σωστά.
Βλέπουμε δικαιοσύνη στην απόφαση των δικαστηρίων, καθώς απορρίπτει την πολιτική πρόθεση
του γερμανικού Υπουργείου Μεταφορών να εμποδίσει την πολιτική αλληλεγγύη ", λέει ο Hanno
Bruchmann, εκπρόσωπος του Mare Liberum. "Αυτή η απόφαση είναι σημαντική, διότι δεν αφορά
μόνο εμάς, αλλά όλους τους οργανισμούς διάσωσης στα ευρωπαϊκά σύνορα. Οργανώσεις όπως η
Mission Lifeline παρακολουθούν, ανησυχούν για τον ίδιο λόγο. Αναμένουμε από τη γερμανική
κυβέρνηση να θέσει αυτήν την υπόθεση σε κατάσταση ηρεμίας τώρα. Η γερμανική κυβέρνηση
πρέπει να σταματήσει να υπονομεύει τον ακτιβισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να
υποστηρίξει τα δικαιώματα των προσφύγων ", συνεχίζει ο Bruchmann.
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το πλήρωμα Mare Liberum έγινε μάρτυρας αφιξεων μεταναστών
και διερευνά πιθανή παράνομη επαναπροώθηση. Μόνο τον Αύγουστο, περίπου 8.000 άνθρωποι
διέσχισαν το Αιγαίο από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά - τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων από το
2016. Η πλειονότητα των προσφύγων που προσπαθούν να περάσουν προέρχονται από τις χώρες της
Συρίας και του Αφγανιστάν που έχουν υποφέρει από τον πόλεμο. Από τις αρχές του 2019,
τουλάχιστον 57 μετανάστες έχουν πνιγεί προσπαθώντας να πραγματοποιήσουν το ταξίδι από την
Τουρκία στην Ελλάδα.
Η αποστολή παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ αναγκαία στο Αιγαίο και
πέρα από αυτό, και το Mare Liberum αναζητά τώρα περισσότερη υποστήριξη. «Χρειαζόμαστε όχι
μόνο οικονομική υποστήριξη, αλλά και περισσότερους ανθρώπους που να υποστηρίζουν ενεργά
την οργάνωση μας», εξηγεί ο Bruchmann.
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