Projecte 2880
SUPORT A LES TASQUES DE SALVAMENT MARÍTIM A LES PLATGES DE
LESBOS
RESUM:
Desenes de milers de persones vulnerables emprenen perilloses
travessies per mar per escapar de la guerra i de la pobresa, de la guerra
de Síria, de la desaparició de l'estat a Líbia o dels conflictes oblidats de
l'Àfrica Subsahariana, entre d'altres. Durant l'any 2015, més de 800.000
persones han arribat per mar a Europa (això quadruplica les xifres del
2014) i 3.800 persones han mort al mar. Cada dia arriben a l’illa de Lesbos
entre 1.500 i 2.000 refugiats en embarcacions de 20 places on viatgen
entre 50 i 60 persones, moltes de les quals nadons i nens.

Sector:
Salvament marítim

A causa de l'augment de la seguretat a les fronteres terrestres i la pràctica
de l'expulsió col·lectiva il·legal a través de la frontera, de tornada a
Turquia, la immensa majoria de les persones refugiades i migrats intenten
el viatge per mar. Davant de la crisi humanitària que estem vivint i la
gravetat de la situació a les costes gregues, es va constituir l’ONG
Proactiva Open Arms, formada per professionals del salvament aquàtic,
que van arribar a l'illa de Lesbos amb l'objectiu de donar una resposta
immediata amb rescats a l'aigua, oferint primers auxilis i suport a la resta
d'organitzacions i voluntaris que ja hi eren.

Entitat que presenta:
Proactiva Open Arms

Ara volen que la seva tasca transcendeixi. Les condicions climatològiques
han estat favorables durant l'estiu i han facilitat l'èxode massiu, però
empitjoraran a mesura que arribi l'hivern. Es necessitaran professionals i
mitjans d'intervenció a l'aigua i ells són professionals en aquest mitjà.

Pressupost

País / regió:
Grècia / Lesbos
Durada: 2 mesos

Entitat que executa:
Proactiva Open Arms
Titulars de drets:
Persones refugiades

Import total:
31.225,00 euros
Import aprovat: 31.225,00 euros

Actualment Proactiva Open Arms té desplegat un equip d'un coordinador i
vuit socorristes a la costa Nord de l'illa de Lesbos, on arriben diàriament
entre 20 i 30 embarcacions amb més de 50 refugiats embarcats, dels quals
un 25% solen ser nens i menors de 12 anys. Arriben de forma
descontrolada al llarg de 17 km de costa, sigui quina sigui la condició
meteorològica, maneig d'embarcacions o seguretat. Col·laboren amb
diverses ONG d'altres països, però els socorristes de l'entitat són els únics
que intervenen a l'aigua: reben entre 15 i 20 embarcacions diàries,
rescaten una mitjana de dues o tres persones que cauen o es llancen al
mar per pànic o desesperació i remolquen embarcacions que queden a la
deriva durant hores per avaries del motor.
L'augment del risc en les travessies dels refugiats a causa de
l'empitjorament de l'estat de la mar i la manca de suport institucional fa
imprescindible la seva presència. Davant la necessitat imperiosa de
perllongar la seva feina per continuar oferint ajuda als refugiats a Lesbos,
l'entitat necessita noves aportacions econòmiques per poder mantenir
aquesta tasca humanitària i per incorporar el material i l’equipament
necessaris per dur a terme l'activitat en condicions de seguretat.
En la proposta presentada, Proactiva Open Arms sol·licita suport econòmic per a la compra de material de
comunicacions i equips de protecció individual per dur a terme les tasques de salvament marítim.

