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ČKZ klub poziva na javno tribuno, ki bo v torek, 5. maja ob 18.00, predavalnica 7, Fakulteta za
družbene vede in poziva aktiviste in aktivistke gibanj in nevladnih organizacij, raziskovalke in
raziskovalce, ki se ukvarjajo z migracijami, člane in članice migrantskih društev, državljane in
državljanke tretjih držav, Slovenije, EU, slehernike in slehernice, da se udeležijo javne tribune in
prispevajo svoje znanje in srce za zaustavitev morije v Sredozemlju.

V prvih štirih mesecih leta 2015 so vode Sredozemlja pogoltnile 1600 migrantov in migrantk. V
povprečju 400 na mesec, kar pomeni, da vsaki dve uri utone otrok, ženska ali moški. V istem
obdobju lani je umrlo 90 migrantov in migrantk. Čez 700 mrtvih v eni sami nesreči plovila z
migranti, ki se je ob libijskih obalah zgodila prejšnji vikend, je nov mejnik tonjenja EU v
nevzdržno sramoto. 2013 je ob obalah Lampeduse v eni nesreči umrlo “le” 366 migrantov.

Žrtve česa so ti ljudje, te žene, ti možje in otroci? Notranji in zunanji ministri ter ministrice EU
nas skušajo prepričati, da gre za žrtve tihotapcev z migranti. Na ponedeljkovem izrednem
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zasedanju v Luksemburgu so skicirali odgovor, ki ga bodo dorekli na naslednjem zasedanju, v
četrtek. EU bo začela civilno-vojaško operacijo proti mrežam tihotapcev. Med drugim bodo
uničevali čolne, ki jih uporabljajo za prevoz migrantov. Zgled jim je operacija proti piratom ob
obalah Somalije. Obenem bodo okrepili nadzor nad morjem in sodelovanje z libijskimi
sosednjimi državami, da bi zaprli migrantske poti. Humanitarna katastrofa v Sredozemlju po
njihovem ogroža varnost EU, ki ni odgovorna za nastale razmere. EU je po njihovem le zveza
držav, ki imajo svoje probleme in ki bo posredovala, da zagotovi lastno varnost, pa tudi iz
človekoljubnih vzgibov. Uboga Evropa, žrtev tihotapcev in vedno novih valov prebežnikov.

Ministrice in ministri EU so žalitev za razum in čustva. Migranti in migrantke v Sredozemlju
umirajo prvenstveno zaradi migracijske politike EU. Ta politika pa ni izolirana in ne sloni na
načelih človekoljubja in blaginje evropskega prebivalstva. Ta politika je neločljivo povezana z
režimom gospostva in izkoriščanja, ki se začne graditi s kolonizacijo drugih delov sveta in se
danes reproducira in nadgrajuje v okviru raznih neokolonialnih in imerialnih aranžmajev.

Evropska sramota v Sredozemlju se lahko konča zgolj z uveljavitvijo globalne pravičnosti. Pot
do nje se začne s priznanjem svobode gibanja vsem. Dokler se bodo svobodno gibali kapital,
blago ter storitve, ljudje pa ne, bodo mrtvi v Sredozemlju, v gozdičkih Magreba, Sahari, gorah
Irana in Turčije...

Kriki groze utapljajočega se otroka, žene in moža, ki vsaki dve uri odmevajo po prostranstvih
Sredozemlja, nas kličejo, da nehamo molčati in povemo, da je breme množičnega poboja v
Sredozemskem morju za nas preveliko, da se čutimo odgovorne in bomo odločno ukrepali. Za
svobodo gibanja in globalno pravičnost.

Prosim, da do konca tedna na naslov and.kurnik@gmail.com javite, če se boste udeležili javne
tribune. Na tej osnovi bomo lahko natančneje domislili strukturo in vsebino ter začeli
oglaševanje. Prosim tudi, da pošljete ta poziv po svojih mrežah. In tudi, da temu pozivu in vabilu
namenite ustrezno pozornost.

Ne sodelujmo v širjenju kulture nemoči.

Andrej Kurnik (Klub Časopisa za kritiko znanosti)
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