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Eritrejski begunci, ki jih kot talce zadržujejo na Sinaju 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2010 o eritrejskih beguncih, ki jih 

kot talce zadržujejo na Sinaju 

 

Evropski parlament, 

 ob upoštevanju barcelonske deklaracije iz novembra 1995; 

– ob upoštevanju prve konference Evro-sredozemske mreže za človekove pravice 26. in 27. 

januarja 2006 v Kairu, 

A. ker egiptovski varnostni organi iščejo na stotine eritrejskih beguncev, za katere Urad 

visokega komisarja OZN za begunce (UNHCR) pravi, da jih beduinski tihotapci zadržujejo 

kot talce na Sinaju, potem ko jim begunci niso plačali vsote, ki so jo od njih zahtevali, da bi 

ji pomagali pretihotapiti se v Izrael, 

B. ker je UNHCR v torek 7. decembra 2010 izrazil zaskrbljenost za približno 250 eritrejskih 

migrantov, ki naj bi jih zadrževali kot talce v Sinajski puščavi, 

C. ker naj bi po trditvah tihotapci za izpustitev talcev zahtevali plačilo 8000 USD na osebo, ker 

naj bi ljudi zadrževali v zabojnikih in jih zlorabljali, 

D. ker sodeč po skupnem pozivu, ki so ga 1. decembra 2010 objavile nevladne organizacije, na 

stotine nezakonitih beguncev iz Afriškega roga že mesece zadržujejo v predmestju mesta 

Sinaj, 

E. ker so po besedah nevladnih organizacij begunci že plačali 2.000 USD za prehod v Izrael in 

tihotapci ravnajo z begunci izredno ponižujoče in nečloveško, 

F. ker so lokalni pristojni organi iz Severnega Sinaja dejali, da varnostni organi dejavno iščejo 

Eritrejce, ki naj bi jih zadrževali v razpršenih skupinah, 

1. odločno poziva egiptovske oblasti, naj storijo vse potrebno, da bi zagotovile izpustitev 

eritrejskih talcev; naj se izogibajo uporabi smrtonosne sile proti nezakonitim migrantom, ki 

prečkajo meje države, naj zaščitijo njihovo dostojanstvo in fizično in psihično integriteto in 

zagotovijo, da lahko pridržani migranti pridejo v stik z UNHCR, ter naj omogočijo dostop 

UNHCR do vseh prosilcev za azil in beguncev, ki so v državnem priporu; 

2. ceni napore, ki jih egiptovske oblasti vlagajo v preverjanje informacij iz poročil UNHCR 

glede skupine približno 250 Eritrejcev, ki jih na Sinaju kot talce zadržujejo tihotapci, ki 

kršijo državne zakone in načela človekovih pravic; 

3. poudarja, da je postala meja s Sinajsko puščavo ustaljena tihotapska pot za afriške migrante, 

ki iščejo delo; pri čemer vsako leto iz države zbeži več tisoč Eritrejcev, veliko pa jih je 

namenjenih v Izrael; 

4. spominja, da je bilo v avgustovskih spopadih s tihotapci ob meji z Izraelom ubitih sedem 

ljudi, potem ko so se afriški migranti, ki so jih zadrževali tihotapci, pri poskusu pobega 



dokopali do njihovega orožja; 

5. ugotavlja, da je Izrael novembra vzdolž meje začel postavljati 250 kilometrsko ograjo, ki 

naj ustavila pritok nezakonitih migrantov; 

6. pozdravlja egiptovska prizadevanja za boj proti trgovini z ljudmi, zlasti ustanovitev 

nacionalnega usklajevalnega odbora za preprečevanje tihotapljenja ljudi leta 2007 in poziva 

vse države, naj obnovijo svoja prizadevanja za soočanje z izzivi zločinov, povezanih s 

trgovino z ljudmi, ter naj spoštujejo ustrezne nacionalne zakone; 

7. ceni stalno predanost Egipta v izpolnjevanju svojih obveznosti iz mednarodnih pogodb, 

zlasti Konvencije o beguncih iz leta 1951; 

8. potrjujejo, da bi se morali vsi, ki zaprosijo za status begunca, in sodelujejo v dejanjih, ki 

neposredno ali posredno ogrožajo varnost in neodvisnost države gostiteljice, po merilih 

UNHCR obravnavati kot grožnja nacionalni varnosti; 

9. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje visoki predstavnici/podpredsednici, 

Svetu in Komisij ter vladam in parlamentom držav članic, egiptovski vladi, generalnemu 

sekretarju OZN in Svetu OZN za človekove pravice. 

 

 


