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SKRIFTLIG FRÅGA E-0015/09
från Erik Meijer (GUE/NGL)
till kommissionen

Angående: Upphörande av sekretessen kring orsakerna till katastrofen vid Malevs flygning den 30 
september 1975 mellan Budapest och Beirut och gravarna för 17 av de 60 dödsoffren

1. Känner kommissionen till att ett flygplan från det ungerska flygbolaget Malev på 
tisdagskvällen den 30 september 1975 under en flygning från Budapest till Libanons 
huvudstad Beirut störtade i havet strax intill Beiruts flygplats, att ingen av de 
50 passagerarna och tio besättningsmännen överlevde katastrofen och att Malev efter 
en vecka på fråga från de anhöriga meddelade att orsaken till katastrofen var okänd, att 
den svarta lådan och kvarlevorna efter dödsoffren inte hade kunnat hittas på 
havsbottnen och att ljudinspelningarna från trafikledningen var försvunna?

2. Känner kommissionen till att den fullständiga avsaknaden av information om den 
katastrof som avses i fråga 1 har lett till att anhöriga till dödsoffer med olika europeiska 
nationaliteter (bland annat ungraren Laszlo Nemeth och nederländskan Francine van der 
Velde) än i dag letar efter motsägelser i uppgifter som först senare har blivit kända, efter 
möjliga orsaker till katastrofen och framför allt efter den plats där de omkomna 
passagerarna skulle kunna vara begravda?

3. Känner kommissionen till att det finns fotografier som visar hur libaneser hämtar upp 
kroppar ur havet och att det finns en hemlig utredningsrapport från International Civil 
Aviation Organisation (ICAO), daterad 1975, där det framgår att 37 av de 60 kropparna 
bärgades omedelbart efter störtningen, och att 20 av dem kunde identifieras av 
libanesiska anhöriga, medan de 17 övriga kropparna som inte kunde identifieras 
begravdes på en okänd plats i Libanon?

4. Känner kommissionen till att en förfrågan som den nederländska ambassaden i Libanon 
gjorde i början av 2007 på begäran av anhöriga resulterade i en upplysning om att de 17 
ej identifierade kropparna förmodligen låg i massgravar, men att de militära 
myndigheterna inte ville lämna ut någon information om detta, och att de anhöriga 
därefter också har fått veta att en ungersk regeringsutredning 2003 om katastrofen 
resulterade i ett dokument som hittills har hållits hemligt?

5. Är kommissionen beredd att medverka till att denna fortfarande olösta fråga, som 
sannolikt har samband med händelser i det förgångna som t.ex. det kalla kriget, 
inbördeskriget i Libanon och kampen mellan Israel och PLO, inte längre hålls hemlig på 
detta uppseendeväckande sätt utan att den i alla efterlevandes intresse och för att 
förhindra osanna rykten en gång för alla klaras upp offentligt?

Källa: Den nederländska dagstidningen De Volkskrant, 30.12.2008.


