نحن متطوعون ونشطاء لفترة من الوقت كنا حساسين وملتزمين بالدفاع عن حياة وحقوق اإلنسان
للمهاجرين .نكتب إليكم بشأن آخر األخبار التي تشير إلى ارتباط اسم كلية الفنون التطبيقية في تورين
.باسم الوكالة األوروبية لحراسة الحدود األوروبية  -فرونتكس
بشكل يومي  ،نقوم بإنقاذ النساء والرجال واألطفال من حطام السفن في البحر األبيض المتوسط.
على طول كل الحدود الداخلية والخارجية لالتحاد األوروبي  ،ندعم بأشكال مختلفة من التضامن ضحايا
السياسات األوروبية المعادية لألجانب التي تجبر البشر على العيش في ظروف من التهميش المزمن ،
أو االنتظار ألشهر أو سنوات من أجل إمكانية الخالص من نظام تكون فيه العنصرية .العنف المنهجي
.والمؤسسي هيكلي
لقد اضطررنا لسنوات للتعامل مع سياسات قصيرة النظر وغير عادلة  ،بنموذج إلدارة ظاهرة الهجرة
التي تتشكل في المشهد األوروبي من خالل آلة فرونتكس .وكالة شبه عسكرية  ،مدعوة لحماية الحدود
من تهديد خارجي تم بناؤها بمهارة .تهديد يؤسسه ويغذيه المنطق االستعماري لـ "غير الذات" :أي جسم
.غريب يطرد بأي ثمن  /بأي وسيلة
صا :غرقوا في البحر األبيض
منذ عام  ، 1993تسببت سياسات االتحاد األوروبي في مقتل  44764شخ ً
المتوسط  ،وأطلقوا النار على الحدود  ،وقتلوا بعد تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة  ،بعد عمليات
.الترحيل
تعيد السياسات المناهضة للهجرة إنتاج نفسها :عندما يتم إنشاء الجدران  ،يضطر الناس إلى البحث عن
طرق أقل مأهولة وبالتالي أكثر خطورة ؛ عندما يتم حرمان حرية التنقل  ،يتم رعاية صناعة االتجار
.بالبشر
تقع فرونتكس من الناحية التشغيلية والرمزية في مركز هذه السقاالت  /اآللة التي تقتل الحرية .هل
هذه اآللة التي تريد أن تراها مرتبطة باسم جامعتك؟
هل تجارة الخدمات مع وكالة تخضع للمحاكمة أمام محكمة العدل األوروبية النتهاك حقوق اإلنسان ،
فخرا؟
األمر الذي يدفع الناس بعنف إلى الحدود ز  ،انتهاكًا التفاقية جنيف بشأن حق اللجوء  ،العتبارها
ً
هل تنوي تدريب األجيال الجديدة من المهندسين اإلنسانيين ضمن هذه التناقضات؟
بصفتنا مدركين وشهودًا على هذه اآلليات  ،ال يسعنا إال أن نشعر بالرعب في مواجهة التقدم التدريجي لـ
فرونتكس في األوساط األكاديمية  ،عندما يجب أن تكون الجامعات المتحدثين الرسميين وأمثلة على
.المعرفة بالتنمية البشرية التي ترتكز بقوة على المبادئ األخالقية
من غير المقبول لنا أن يتواطأ المرء داخل جامعة حكومية في مهمة للبحث عن المهاجرين  ،وتقديم
.الدعم لعسكرة الحدود والقيام بدوريات عدوانية
ال يمكن للجامعة المساهمة في إنتاج أسلحة استراتيجية محتملة  -مثل خرائط الخرائط  -ألنها ستمنحها
قيمة علمية  ،مما يسمح لفرونتكس باستخدام مادة يُفترض أنها محايدة  ،لكنها تُترجم إلى مشاركة
.سلبية في أعمال غير إنسانية وإجرامية
.البيانات ليست محايدة  ،وال استخدامها  ،خاصة إذا كان على فرونتكس االستفادة منها
إنه انطالقًا من تجارب اآلخرين  ،الذين نجمع منهم شهادات ال نهاية لها  ،ندعوكم للتفكير والتصرف ،
.وإنهاء عقد فرونتكس
في انتظار ردًا واعيًا منكم

.شكرا لكم
ً
الموقعون  /مقدمو االلتماس

