Dodelijkste winter voor vluchtelingen- en migrantenkinderen die de
Middellandse Zee oversteken
In aanloop naar de EU-top roept UNICEF op tot actie om kinderen te beschermen
langs de Libische migratieroute
NEW YORK/GENEVE/BRUSSEL, 3 februari, 2017 - Het recordaantal sterfgevallen onder
migranten en vluchtelingen in de Middellandse Zee van de afgelopen drie maanden,
waaronder naar schatting 190 kinderen, heeft geleid tot een dringende oproep van UNICEF
aan de leiders van de EU-lidstaten die bijeenkomen in Malta.
Niet minder dan 1.354 migranten en vluchtelingen verdronken in de periode tussen
november 2016 en eind januari 2017. De meerderheid van deze sterfgevallen vonden plaats
op de gevaarlijke Centrale Middellandse Zee route tussen Libië en Italië, waar 1.191 mensen
omkwamen. Dit is bijna 13 keer zoveel dan het aantal sterfgevallen in dezelfde periode in
2015-2016. Nu de winter zich nog steeds volop laat gelden in grote delen van Europa,
kunnen deze en andere routes de komende weken nog gevaarlijker worden.
De vluchtelingen- en migrantencrisis staat deze vrijdag centraal op de agenda in de
topvergadering tussen 28 EU-lidstaten in Valletta, Malta.
“De groeiende kindersterfte op zee onderlijnt het acute gevaar van de tocht van Noord-Afrika
naar Italië, alsook de groeiende nood voor overheden aan beide kanten van de Middellandse
Zee om deze kinderen te beschermen” zegt Justin Forsyth UNICEF Deputy Executive
Director. “De beslissingen die vrijdag genomen worden op de EU-top kunnen letterlijk het
verschil betekenen tussen leven en dood voor duizenden kinderen die oversteken of
gestrand zijn in Libië. Ze hebben onmiddellijk hulp nodig.”
UNICEF vraagt de EU en haar lidstaten om zich te verbinden aan de volgende acties om
kinderen op de vlucht te beschermen:








Het voorkomen van uitbuiting van kinderen en kinderhandel;
Zich volledig houden aan het ‘non-refoulement’ beginsel, gezien het terugsturen van
kinderen in de gevarenzone zonder een plan om hen te beschermen enkel meer
lijden veroorzaakt;
Middelen voorzien om programma’s ter bescherming van het kind te ondersteunen in
Libië
Investeren in ontvangst- en zorgcentra in Libië. Deze centra zouden onderwijs en
ziekenzorg moeten voorzien, en mogen niet gebruikt worden om kinderen op te
sluiten op basis van hun migratiestatus
Investeren in programma’s voor gezinshereniging

UNICEF is actief op verschillende migratieroutes, onder meer in Libië, om vluchtelingen- en
migrantenkinderen te voorzien van bescherming, water en hygiëne, onderwijs en
gezondheidszorg.

Woensdagavond was UNICEF met zijn partner Intersos betrokken bij de redding van 754
mensen op de Middellandse Zee, waaronder 148 onbegeleide kinderen. De voorbije dagen
heeft de Italiaanse kustwacht 285 kinderen gered met de steun van UNICEF en Intersos.
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