Human Rights Watch qualifica de "pervers" confiscar l'Open Arms
21/03/2018 - El Nacional

Human Rights Watch (HRW) ha qualificat aquest dilluns de "pervers" que s'intenti criminalitzar l'ONG espanyola Proactiva Open
Arms per intentar "salvar vides" d'immigrants al mar Mediterrani.

L'organització no governamental ha censurat així la decisió de la Fiscalia de Catània de confiscar el seu vaixell 'Open Arms'
després del desembarcament dissabte de 218 immigrants al port de Pozzallo, al sud de Sicília, en violació de les lleis i acords
internacionals que consideren preceptiu lliurar-los als libis.
En un comunicat, la directora associada d'Human Rights Watch (HRW) a Europa i Àsia Central, Judith Sunderland, ha
subratllat que l'ONG catalana fundada per Oscar Camps "va actuar per salvar les vides dels immigrants" i "va evitar que
patissin abusos en detenció indefinida".
HRW, que cita la versió facilitada per la coordinadora de Proactiva Open Arms a la missió de Líbia, Anabel Montes, ha
assenyalat que les autoritats líbies van amenaçar la tripulació del vaixell que havia rescatat els immigrants si no els lliurava les
dones i els nens.
En aquest sentit, la responsable a Europa i Àsia Central ha titllat de "pervers" que es tracti de "criminal" la negativa de l'ONG
catalana a lliurar aquestes "víctimes" als guardacostes libis sabent "que podrien patir possibles tortures i violacions en centres
de detenció" de Líbia.
En la mateixa línia, l'organització no governamental ha emfatitzat que les lleis internacionals sobre drets humans i refugiats
prohibeixen tornar qualsevol persona a un lloc on corri un risc real de tortura o maltractaments. En aquest sentit, ha assenyalat
que ajudar a les autoritats líbies a "capturar" immigrants en alta mar i sotmetre'ls a un "tracte cruel, inhumà o degradant"
exposa a Itàlia i altres països de la Unió Europea "als càrrecs d'ajudar i instigar en greus violacions dels drets humans durant la
detenció".
L'acusació contra Proactiva Open Arms de delinquir per a la immigració il·legal és, per a HRW, l'última d'una sèrie de mesures
"per desacreditar als grups de rescat no governamentals". En la mateixa línia, ha qualificat d'"escandalós" que Europa "hagi
arribat al punt de criminalitzar el rescat al mar".
"Els europeus haurien de donar suport, no difamar, les persones que salven vides a la Mediterrània, i recordar que les
polítiques de la UE i Itàlia estan apuntalant un cicle de detenció i violència a Líbia, mentre que grups com Proactiva estan
salvant vides," ha finalitzat.
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