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Уважаема авиокомпания, 

Уважаеми капитани, 

Уважаем екипаж, 

 

С голямо разочарование открих, че Хемус Еър/България Еър участва в мръсните дела по 

депортирането на бежанци. През февруари и март 2010 от Баден – Еърпарк  с чартерен полет на 

Вашата компания са били транспортирани хора до Косово против волята им. 

 

Изглежда това, че транспортирането протича с полицейски натиск, и против волята на 

пътниците, не Ви притеснява. 

 

Повечето от потърпевшите бежанци живеят отдавна в Германия, повечето от повече от 10 

години. Много деца и младежи са израстнали или родени в Германия. Така те биват 

депортирани в неизвестното. При депортирането не се взимат под внимание нито децата, нито 

старите или болни хора. В Косово ги очаква живот в бедност и безперспективност. Повечето са 

част от етнически малцинства(ашкали, роми или косовски египтяни). В Косово животът им е 

предопределен не само от високата безработица, която при ромите е над 90%, но и от 

дискриминация, полицейски произвол и страх от насилие поради расистки подбуди.  

 

УНИЦЕФ, Върховеният комисариат на ООН за бежанците, комисарят за човешките 

права в Евросъвета, Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа (ОССЕ), 

amnesty international, PRO ASYL, VVN – съюз на антифашистите, центранния съвет 

на синтите и ромите в Германия, бежанските съвети искат прекратяването на 

депортирането. 

Поради страхът от депортирането и заплашващата с него неизвестност, се стига до там, че 

някой от засегнатите се отбраняват. Когато това е предварително известно на 

изпълнителните органи, бежанците биват често връзвани или насилствено упоени. 

Известни са случаи с бежанци, при който след намесата на федералните по време на 

полет те биват тежко ранени или дори губят живота си. Във връзка с това искам да 

напомня за случая с Аамир Агееб през 1999, при който по време на полета по 

депортирането, той е бил вързан, натистат с каска и така задушен. 

 

Ако участвате в депортирането, Вие носите отговорност за последици от инциденти, както 

и за съдбите, който сполетяват депортираните хората в Косово. Финансовата печалба 

и подсигуряването на работни места не може да е по – високопоставено или дори 

сравнявано с честта и/или телесното благосъстояние на човек. 

Ако не прекратите веднага дехуманният си бизнес с депортирането, не бих могъл с чиста 

съвест да използвам услугите на вашата компания. 
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Ще разпространя информацията и сред моите среди, при което Вашият имидж може да 

пострада и при обществени протести. Призовавам Ви да не предоставяте чартърен 

самолет за планираното на 13 април, както и за следващо в бъдеще, депортиране, 

както и въобще да не транспортирате хора против волята им. 

С уважение    

 

 


