Projecte 3184
PROACTIVA OPEN ARMS - SALVAMENT MARÍTIM A LA MEDITERRÀNIA CENTRAL
RESUM:
Des de l'any 2014, més de 2,5 milions de persones han tractat de creuar la
Mediterrània, principalment a Itàlia, Grècia i Espanya, segons les dades de l'ONU.
D'aquests 2,5 milions, més de 15.000 han mort o desaparegut en l'intent. La seva
posició estratègica al nord d'Àfrica ha convertit Líbia en la destinació des de la
qual les persones refugiades volen sortir per poder arribar a Europa.

Sector: Protecció (Salvament)
País / regió: Malta. Mediterrània
Durada: Indefinida

Des del 2011, la situació del país només ha empitjorat. És un país fallit, en el qual
els casos d'abusos, tortures i venda d'esclaus és contínua, on milers de dones i
nenes són objecte de tràfic sexual. Els migrants són enganyats per les màfies,
aquestes els amunteguen drets, sense espai per seure o moure's en petits pots
de goma o de fusta i els llancen al mar a una mort gairebé segura.

Entitat que presenta: Proactiva
Open Arms

Les activitats previstes per Proactiva Open Arms són les operacions de rescat a
la zona de la Mediterrània Central. L'objectiu és continuar salvant el màxim de
vides de morir ofegades al mar. La major part dels rescats es produeixen en dues
zones concretes a l'est i l'oest de la capital Líbia (Trípoli) i entre les 12 i les 30
milles nàutiques de la costa

Titulars de drets: Persones
Refugiades

El port base de Proactiva Open Arms es troba a La Valletta, Malta. Des de
Barcelona i cada 14 dies, els voluntaris i voluntàries de l'organització s'incorporen
a la tripulació del vaixell i surten cap a la zona SAR. Encara que el proveïment de
materials se sol fer a Malta, alguns d'aquests han de ser enviats per transport
marítim al magatzem de què es disposa a l'illa, per assegurar la reposició en cas
de necessitat.

Import total: 335.400,00 €
Sol·licitat: 40.392,19€
Import aprovat: 32.535,89 €

Entitat que executa: Proactiva Open
Arms

Finançament Obert
Pressupost:

Proactiva Open Arms es posa a disposició de la Guàrdia i del MRCC (Maritime
Rescue Coordination Center) de Roma per col·laborar amb els esforços de rescat
que es produeixen al voltant de les costes de Líbia. Hi ha una comunicació
constant entre les ONG que operen a la zona per tal de compartir informacions i
experiències, i millorar les accions coordinades
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