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KIRJALLINEN KYSYMYS E-0015/09
esittäjä(t): Erik Meijer (GUE/NGL)
komissiolle

Aihe: Malév-lentoyhtiön Budapest-Beirut-lennon 30. syyskuuta 1975 tapahtunut, 60 uhria vaatinut 
mereen syöksy ja 17 uhrin haudan sijainti - salailun päättäminen

1. Onko komissio tietoinen, että tiistai-iltana 30. syyskuuta 1975 unkarilaisen Malév-lentoyhtiön 
kone, joka oli lennolla Budapestista Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, syöksyi mereen lähellä 
Beirutin lentokenttää, että yksikään 50 matkustajasta ja 10 miehistön jäsenestä ei selviytynyt ja 
että viikkoa myöhemmin Malév ilmoitti sureville omaisille, että mereen syöksyn syy oli 
tuntematon, että meren pohjasta ei oltu löydetty mustaa laatikkoa eikä uhrien ruumiita ja että 
lennonjohdon ääninauhat olivat kadonneet?

2. Onko komissio tietoinen, että kysymyksessä 1 kuvattu mereen syöksyä koskeva täydellinen 
tiedonpuute tarkoittaa, että eri Euroopan maista kotoisin olevat uhrien omaiset (heidän 
joukossaan unkarilainen Laszlo Nemeth ja alankomaalainen Francine van der Velde) pohtivat 
yhä sittemmin esiin tulleissa tiedoissa ilmenneitä epäjohdonmukaisuuksia, mereen syöksyn 
mahdollisia syitä ja erityisesti menehtyneiden matkustajien mahdollista hautapaikkaa?

3. Onko komissio tietoinen valokuvista, jotka osoittavat libanonilaisten löytäneen merestä ruumiita, 
ja kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön vuonna 1975 tekemästä salaisesta tutkimusraportista, 
josta käy ilmi, että 37 ruumista 60:stä löydettiin heti mereen syöksyn jälkeen ja että libanonilaiset 
omaiset tunnistivat niistä 20, minkä jälkeen 17 tunnistamatonta ruumista haudattiin 
tuntemattomaan paikkaan Libanonissa?

4. Onko komissio tietoinen, että Alankomaiden Libanonin suurlähetystö, joka tiedusteli asiaa uhrien 
omaisten pyynnöstä keväällä 2007, sai tietää, että tunnistamattomat 17 ruumista on 
todennäköisesti haudattu joukkohautoihin, mutta sotilasviranomaiset eivät halua antaa asiasta 
mitään tietoja, ja että omaiset ovat saaneet tietää Unkarin hallituksen vuonna 2003 esittämän 
mereen syöksyä koskevan tiedustelun tuoneen esiin asiakirjan, joka on pidetty salassa tähän 
asti?

5. Onko komissio valmis ryhtymään toimiin, jotta tätä ratkaisematonta kysymystä, joka 
todennäköisesti liittyy menneisiin tapahtumiin kuten kylmään sotaan, Libanonin sisällissotaan 
sekä Israelin ja PLO:n väliseen konfliktiin, ei enää tarkoituksellisesti salailtaisi, vaan asia 
käsiteltäisiin loppuun julkisesti omaisten etujen vuoksi ja väärien huhujen välttämiseksi?

Lähde: Alankomaissa ilmestyvä päivälehti "De Volkskrant", 30. joulukuuta 2008.


