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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0015/09
af Erik Meijer (GUE/NGL)
til Kommissionen

Om: Afslutning på hemmeligholdelsen af, hvorfor Malevflyet mellem Budapest og Beirut den 
30.9.1975 faldt ned, og beliggenheden af gravene med 17 af de 60 ofre

1. Er det Kommissionen bekendt, at et fly fra det ungarske luftfartselskab på en flyvning fra 
Budapest til den libanesiske hovedstad, Beirut, den 30. september 1975 styrtede i havet tæt ved 
lufthavnen i Beirut, at ingen af de 50 passagerer og de 10 besætningsmedlemmer overlevede 
katastrofen, og at Malev efter en uge på forespørgsel meddelte de pårørende, at årsagen til 
denne ulykke var ukendt, at den sorte boks og de jordiske rester af ofrene ikke kunne findes på 
havbunden, og at lydoptagelser fra flyveledelsen var forsvundet?

2. Er det Kommissionen bekendt, at den totale mangel op oplysninger vedrørende den ulykke, der 
er omtalt i spørgsmål 1, har ført til, at pårørende til ofre med forskellige europæiske nationaliteter 
(herunder ungareren Laszlo Nemeth og nederlænderen Francine van der Velde) den dag i dag 
stadig leder efter modstridende oplysninger i dataene, som først senere er blevet bekendt, efter 
de mulige årsager til katastrofen og frem for alt efter det sted, hvor de omkomne passagerer kan 
være blevet begravet?

3. Er det Kommissionen bekendt, at der findes fotografier, hvor man kan se, hvordan libanesere 
henter lig op af havet, og at der findes en hemmelig undersøgelsesrapport fra 1975 fra 
Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), hvoraf det fremgår, at der umiddelbart efter 
nedstyrtningen blev bjærget 37 af de 60 lig, af hvilke 20 kunne identificeres af libanesiske 
pårørende, mens de 17 øvrige lig, som ikke kunne identificeres, er begravet et ukendt stedt i 
Libanon?

4. Er det Kommissionen bekendt, at det på forespørgsel fra den nederlandske ambassade i 
Libanon efter anmodning fra pårørende i foråret 2007 oplystes, at de 17 ikkeidentificerede lig 
sandsynligvis ligger i massegrave, men at de militære myndigheder ikke vil udlevere oplysninger 
herom, ligesom de pårørende også har fået at vide, at en undersøgelse foretaget af den 
ungarske regering efter katastrofen i 2003 fremkom med et dokument, som indtil i dag er blevet 
hemmeligholdt?

5. Er Kommissionen villig til at fremme bestræbelserne for, at dette stadig ubesvarede spørgsmål, 
som sandsynligvis har forbindelse med overståede begivenheder, som den kolde krig, 
borgerkrigen i Libanon og striden mellem Israel og PLO, ikke længere helt åbenlyst skal holdes 
skjult, men i alle pårørendes interesse og for at undgå falske rygter en gang for alle skal opklares 
offentligt?

Kilde: Det nederlandske dagblad 'De Volkskrant' af 30.12.2008.


