Mniej utonięć w Morzu Śródziemnym
Musimy ratować uchodźców, gdyż pozostając bezczynni pozwalamy na śmierć tysięcy ludzi –
tego rodzaju argumentacja towarzyszyła kryzysowi imigracyjnemu jeszcze niedawno.
Jedni mówili, że rządy ulegają szantażowi, inni, że nie mają wyjścia i żeby zachować się przyzwoicie
powinny otworzyć porty dla migrantów.
Pod naciskiem opinii publicznej Włosi postanowili zamknąć porty dla statków wypełnionych
imigrantami z Afryki i Bliskiego Wschodu. Mogło się wydawać, że ta decyzja spowoduje wzrost liczby
utonięć. Oficjalne statystyki mówią coś zupełnie przeciwnego. Międzynarodowa Organizacja ds.
Migracji (IOM) opublikowała raport, z którego wynika, że mniej imigrantów przybywa do Europy
drogą śródziemnomorską, a także mniej ich ginie.
Analitycy tej agendy ONZ wyróżniają trzy szlaki wykorzystywane przez migrantów. Wschodni kończy
się w Grecji lub na Cyprze, zachodni w Hiszpanii, zaś środkowy we Włoszech i na Malcie. Od
początku roku 2019 (do 20 marca) do Europy przypłynęło 11 292 imigrantów, co oznacza spadek o
13 procent w stosunku do tego samego okresu w 2018 roku.
Co istotne, diametralnie obniżył się odsetek ofiar śmiertelnych. W pierwszych miesiącach 2019 roku
utonęło w wodach Morza Śródziemnego 289 osób, w porównaniu z 499 w 2018. Liczba utonięć
spadła więc o blisko 60 procent. Mimo tego, że informacje na temat śmiertelności migrantów na
Morzu Śródziemnym uznać należy za orientacyjne, to jednak możemy zaobserwować pewną
zależność – rezygnacja z polityki „otwartych portów” przekłada się na zmniejszenie liczby zgonów.
Polityka prowadzona w duchu gościnności stymulowała migrację do Europy, stanowiąc przy tym
pożywkę dla przemytników, którzy nie mieli skrupułów, by narażać ludzkie życie oferując przewóz
przepełnionymi łodziami, a nawet pontonami.
Obraz ten potwierdza analiza danych, dotyczących Włoch, które po zmianie rządu stosują świadomą
politykę zniechęcania migrantów. Nie chcą, żeby wybierali włoskie porty jako cel podróży. Na
Półwysep Apeniński drogą morską przybyło od początku 2019 roku 398 migrantów. To jeden z
najniższych wskaźników w ostatnich sześciu latach. Według danych o liczbie zgonów imigrantów
wybierających środkowy szlak (Włochy i Malta), spadek ten wynosi 45 procent w bieżącym roku w
stosunku do tego samego okresu w 2018.
Liczba migrantów
marzec 2019: 398
marzec 2018: 1049
marzec 2017: 10 853
marzec 2016: 9676
***
Dotychczas debata mówiąca o odpowiedzialności moralnej wobec migrantów skupiała się na
państwach przyjmujących. Pora więc może zapytać o odpowiedzialność krajów, które nie tylko nie
powstrzymują swoich obywateli przed podróżą, która może kosztować ich życie, lecz także tolerują
działalność przemytników ludzi. Państwa tolerujące przemyt ludzi nie mogą uciekać przed
odpowiedzialnością za ich śmierć w morzu.
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