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Bijdragen voor Het Laatste Woord kunt u sturen aan Het Laatste Woord,

Postbus 433, 1000 AK Amsterdam of aan hetlaatstewoord@parool.nl.

Bijdragen mogen niet langer zijn dan zeshonderd woorden. De redactie

behoudt zich het recht voor stukken in te korten.

het laatste woord

D
it jaar zijn op deMid-
dellandse Zeewaar-
schijnlijk almeer dan
drieduizendmigran-
ten omgekomen. De
Internationale Organi-

satie voorMigratie schat dat sinds
het jaar 2000 almeer dan veertigdui-
zendmigranten opwegnaar de EU
zijn verdronken.
De schattingen zijn fragmentarisch

en niet erg betrouwbaar. Hetwerke-
lijke aantal grensdoden is onderwerp
van debat inwetenschap en politiek.
Europese staten zijn er niet happig
op gegevens hierover te verzamelen
en bekend temaken, omdat het
groeiende aantal slachtoffers de
menselijke kosten vanhetmigratie-
beleid erg tastbaarmaakt. Het Euro-
pesemigratiebeleid lijkt bij te dragen
aan de groei van het aantal doden.
Twee voorbeelden kunnen dat illu-

streren. Op 27maart 2011 ontvluchtte

een bootmet 72migranten de Libi-
sche hoofdstad Tripoli. De brandstof
raakte op, en de boot dreef veertien
dagen op zee. Erwaren negen overle-
venden. Zij vertelden dat ze noodsig-
nalen haddenuitgezonden, dat een
legerhelikopter hunnoodrantsoenen
had toegeworpen en dat een kust-
wachtvliegtuig henhad opgemerkt.
Geen vanhen redde de opvarenden.
Deze left to die boat is het symbool
geworden van de nalatigheid van Eu-
ropese staten bij het helpen van
mensen die op zee in nood zijn.
Een tweede voorbeeld: de Italiaan-

semarine begon in oktober 2013 aan
de grootscheepse reddingsoperatie
MareNostrum, na de rampop 3 okto-
berwaarbij 366mensen voor de kust
van het eiland Lampedusawaren
verdronken. Deze operatie, waarbij
ruim 150.000mensenwerden gered,
wordt nu vervangen door de veel be-
perktere operatie Triton, diewordt

gecoördineerd door Frontex (het Eu-
ropese agentschap voor grensbewa-
king). Het budget voor Triton be-
draagtminder dan een derde van dat
van de Italiaanse operatie. De Britse
regeringweigerde zelfs daaraan bij te
dragen.
Frontex heeft latenweten dat Triton

gaat omgrensbewaking, het opspo-
ren vanmigranten en smokkelaars.
Het redden van levens staat op het
tweede plan. Deze volgorde, grens-
bewaking eerst,mensenlevens op de
tweede plaats, is veelzeggend.
De urgentie van de kwestiewordt

nog eens onderstreeptmet het tot
zinken brengen van een bootmetmi-
granten voor de kust van Libië op 30
oktober 2014 (waarschijnlijk toen de
boot geramdwerd door smokke-
laars), en door het zinken van de To-
run op de Zwarte Zee bij Istanboel op
3 november,waarbij vrijwel alle op-
varenden omkwamen.

Naar het zich laat aanzien blijft het
aantalmigranten dat omkomt groei-
en. Tegelijkertijd gaan Europese re-
geringen steedsmeer aarzelen om
migranten te redden. Ze geven zich
geen rekenschap vanhet aantal do-
den en doenweinig tot niets omde
omgekomenen te identificeren.
Waaromgaanmigranten de zee op?

Hoewordt hundood vastgelegd?
Waaromworden zemaar zelden ge-
identificeerd?Wat is hierover bekend
uit wetenschappelijk onderzoek? Is
er verband tussen Europees beleid

en het groeiende aantal doden opde
Middellandse Zee?Het zijn prangen-
de vragen, die door Europese rege-
ringen halsstarrigworden gene-
geerd. Het is hoog tijd hierover empi-
rische gegevens te verzamelen. Dan
kan over deze kwestie een debat ge-
voerdworden dat gebaseerd is op fei-
ten in plaats van oppolitieke priori-
teiten.

Woensdag wordt in De Nieuwe Liefde,
Da Costakade 102, Amsterdam, een bij-
eenkomst gehouden over deze kwestie.

De zeewordt onneembare grens
Het Italiaanse marineschip Chimera bracht op 30 juni 350 migranten aan land in de haven van Pozallo op het eiland Sicilië. FOTO GIOVANNI ISOLINO/AFP

De Italiaansemarine deed lang haar best zo veelmogelijkmigranten van zee te redden. Die tijd lijkt voorbij.
Het gaat nu vooral omhet bewaken van de grenzen, schrijvenTheodore Baird enThomas Spijkerboer.
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Migranten Europese landen willen niet weten hoeveel doden er aan de grenzen vallen
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