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Janela do Imigrante - Este blog é para si!
Projecto do ano lectivo 2006/2007 Curso Tecnológico de Acção Social do 12ºI. Projecto Tecnológico
“Imigração: Problemáticas de Integração Social no Vale de Vizela”. Pretendemos obter informações, sobre
os problemas que vocês imigrantes tiveram e têm, no que diz respeito à vossa integração em Vizela e no
País. Contribuam, partilhem as vossas experiências, sucessos, e insucessos. Colaborem para que este seja
uma verdadeira JANELA. Para todos vós BOA SORTE!!!
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MAIS DE 8 MIL IMIGRANTES MORRERAM TENTANDO
CHEGAR NA EUROPA
Sou um rapaz simples e gosto de
ver toda a gente feliz.
Ver o meu perfil completo

Arquivo do blogue
Mais de 8 mil imigrantes morreram desde 1988 até hoje ao tentar
entrar na Europa como vítimas de naufrágios, do Saara, de campos
minados e de confrontos com policiais, segundo o livro "Mamadou Va a
Morire", de Gabriele Del Grande. A reportagem, que acaba de ser
publicada, foi escrita seguindo mais de 18 mil quilômetros das rotas
dos imigrantes clandestinos.

http://janeladoimigranteemvizela.blogspot.com/2007/05/mais-de-8-mil-imigrantes-morreram.html
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O autor, no site http://fortresseurope.blogspot.com, informa os
dados documentados na imprensa internacional sobre as vítimas das
imigrações para a Europa: 8.226 mortos.
No Mar Mediterrâneo e no Oceano Atlântico 6.078 pessoas se
afogaram. Quase a metade dos corpos - 2.785 - nunca foi recuperada.
No Canal da Sicília entre a Líbia, o Egito, a Tunísia, Malta e a Itália
houve 1.931 vítimas, entre as quais 1.119 não foram
encontrados.Outras 35 pessoas morreram ao navegar da Argélia à
Sardenha.
Ao longo das rotas que vão do Marrocos, da Argélia, da Mauritânia e
do Senegal à Espanha, também em direção às Ilhas Canárias ou
atravessando o Estreito de Gibraltar, morreram cerca de 2.973
pessoas entre as quais 1.231 desapareceram.
No Egeu, entre a Turquia e a Grécia, 517 imigrantes perderam a vida,
entre eles 254 nunca foram encontrados. Já no Mar Adriático, entre a
Albânia, Montenegro e a Itália, nos anos passados morreram 474
pessoas, 136 desapareceram.
Os imigrantes não atravessam o mar somente em botes salva-vidas,
mas também em embarcações mercantis, onde freqüentemente
viajam nos bagageiros ou mesmo dentro de contêineres.
Mesmo nessas situações as condições de segurança são muito baixas,
148 pessoas morreram sufocadas ou afogadas, das quais 83 nunca
foram encontradas.
Na tentativa de atravessar o deserto do Saara morreram cerca de
1.069 pessoas entre 1996 e hoje. Enfim, 247 imigrantes perderam a
vida viajando em caminhões em acidentes nas estradas ou então por
sufocamento ou esmagados pelo peso das mercadorias. (ANSA)
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