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Aan:  
De heer Mario Draghi, voorzitter van de ministerraad 
mevrouw Luciana Lamorgese, minister van Binnenlandse Zaken 
mevrouw Marta Cartabia, minister van Justitie 
  
Als groepen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld namen wij met afschuw 
kennis van de veroordeling van de eerste graad van Domenico "Mimmo" Lucano  door de 
rechtbank van Locri en betuigen wij onze volledige solidariteit met Mimmo. Het vonnis is 
beschamend en onrechtvaardig en belichaamt het rechtse en racistische migratiebeleid dat 
in Europa wordt verankerd. Wij roepen de Italiaanse regering en alle betrokken partijen op 
Domenico Lucano onmiddellijk vrij te spreken en een einde te maken aan haar vijandige 
migratiebeleid.  
 
Het optreden van Mimmo Lucano als burgemeester was een doorleefd, tastbaar voorbeeld 
van leven in solidariteit. Hij liet zien dat integratie, rechtvaardigheid en sociale 
voorzieningen mogelijk zijn en het tij van racisme en xenofobie kunnen keren. Zijn 
veroordeling weerspiegelt geen gerechtigheid, maar eerder het licht van racistische 
politieke agenda's die solidariteit criminaliseren en de muren van Europa verstevigen. 
 
Meer dan 44.764 mensen werden sinds 1993 gedood door het gemilitariseerde beleid aan 
de grenzen van Fort Europa.  Duizenden meer worden brutaal gecriminaliseerd, onderdrukt 
en verdrukt nadat ze Europa hebben bereikt - elke dag is een strijd. EU-lidstaten gebruiken 
gewelddadige en illegale praktijken om asielzoekers over hun grenzen terug te drijven als 
onderdeel van door de EU gefinancierde operaties. Uit talrijke rapporten blijkt dat 
migranten de afgelopen maanden werden geslagen en beschoten tijdens zogenaamde 
"pushback"-operaties door gemaskerde mannen in Kroatië, Roemenië en Griekenland. Dit 
komt bovenop de beruchte onderscheppingen en pushbacks door de zogenaamde Libische 
kustwacht, die door de EU wordt gefinancierd en door de Italiaanse marine wordt opgeleid. 
 
De Europese landen slagen er niet in veilige routes, onderdak en andere steun te bieden aan 
mensen die onderweg zijn. Zij slagen er niet in mensen in nood te redden en hun eigen 
verantwoordelijkheid en medeplichtigheid aan te pakken wanneer mensen gedwongen 
worden te verhuizen.  In kampen, asielcentra, detentiecentra en op straat hebben mensen 
die onderweg zijn zich georganiseerd om te protesteren tegen onmenselijke 
omstandigheden, detenties en deportaties en eisen zij toestemming om te blijven met 
veilige en leefbare toekomstperspectieven. Terwijl de EU en de Europese regeringen hun 
verantwoordelijkheid ontkennen en nalaten het internationaal recht te eerbiedigen, treden 
NGO's, activisten en mensen als Mimmo Lucano op en betonen zich in de praktijk solidair. 
Europa besteedt zijn internationale verplichtingen uit aan het maatschappelijk middenveld.  
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Deze protesten worden vaak beantwoord met repressie door de staat en de politie. 
Solidariteit wordt vaak gecriminaliseerd. Opsporings- en reddingsschepen worden in beslag 
genomen en bemanningen gearresteerd; net als andere mensen die mensen op de vlucht 
steunen en actie ondernemen tegen Europa's dodelijke grensbeleid en -instellingen. 
Gekraakte onderkomens worden ontruimd, de distributie van voedsel en hulp bij 
grensovergangen is verstoord, opstanden in asiel- en detentiecentra zijn met geweld 
neergeslagen, mensen worden in isoleercellen gestopt, medische en juridische bijstand is 
geweigerd en ze zijn met geweld gedeporteerd.  
Europa is gebouwd op een geschiedenis van kolonialisme, slavernij, imperialisme, 
extractivisme en uitbuiting die tot op de dag van vandaag voortduurt. Het grensbeleid van 
de EU institutionaliseert dit geweld, deze onrechtvaardigheid en ongelijkheid. De EU en haar 
lidstaten moeten hiervoor verantwoordelijkheid nemen en geen muren maar 
gemeenschappen bouwen. De huidige koers lost geen problemen op maar externaliseert ze 
integendeel op gewelddadige wijze - zoals blijkt uit de nauwe samenwerking en de 
financiële en materiële steun van Italië aan de Libische kustwacht, die zich voortdurend 
schuldig maakt aan geweld en terugtrekking tegen mensen op doorreis.  
 
Wij zijn onvoorwaardelijk solidair met mensen die onderweg zijn en met degenen die hen 
steunen. Iedereen moet vrij zijn om te reizen en te leven - maar niemand mag worden 
gedwongen om te verhuizen. De militarisering van grenzen is niet de oplossing. Een ander 
migratiebeleid is mogelijk en noodzakelijk, gebaseerd op de analyse van de oorzaken en de 
verantwoordelijkheden van gedwongen migratie, gebaseerd op solidariteit.  
 
Bevrijd Mimmo en maak een einde aan de vervolging van mensen die onderweg zijn en van 
degenen die hen steunen.  Solidariteit zal nooit een misdaad zijn.  
Ondertekend 
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